
Tartu lahtised meistrivõistlused üksikmälumängus 2022 

1. Eesti suurima alkoholitootja Liviko alguseks peetakse 1898. aastat, mil pandi nurgakivi Kroonu 

Viinalaole nr 1. Üle sajandi vanune legendaarne ettevõte jõudis meile tuntud nimeni aga alles 

20. sajandi keskpaigas ning ametlikult võeti Liviko nimi kasutusele aastal 1971. Kuigi samal 

ajal toimus ka mitme tehase ühinemine, millest moodustus tootmiskoondis Liviko, siis 

tegelikult peetakse nime väljamõtlejaks Liviko “vanaema” Ilse Maari, kes on nii Vana Tallinna, 

aga ka paljude teiste tuntud jookide üks autoritest. Mida tähendab nimi Liviko? 

 

2. Võimlemine - see on olümpiamängude A ja O, olles esindatud kõikidel mängudel 1896. aasta 

Ateena mängudest alates. Läbi aegade on võimlemise täpsemat programmi veidi muudetud, 

kuid laias laastus leiab sealt juba viimased 20 aastat iluvõimlemise, trampoliinvõimlemise, 

sportvõimlemise. On üks aga riik, kellele kõigi aegade arvestuses konkurenti ei leidu - just see 

riik on riisunud 1896-2020 olümpiamängude arvestuses kokku 182 medalit. Võrdluseks - 

medalisaagi poolest 2. koht on pälvinud 114 medalit, 3. kohal on 98 medalit. Millisel riigil on 

suveolümpiate kõigi aegade suurim medalisaak võimlemises? 

 

3. Skulptuur Valgas Säde pargis. Vihjeks olgu öeldud, et kuju miniatuurse koopia saab juba 2009. 

aastast ühe preemia laureaat. Keda kujutab see kuju? 

  
 

4. Möödunud pühapäeval pälvis Eesti teatriauhindadel aasta tantsulavastuse tiitli noorte 

loometandemi lavastus “Eden detail”. Küsin üht poolt tandemist - 1997. aastal sündinud Eesti-

Läti etenduskunstnik-koreograaf on õppinud teatrit, tantsu ja muusikat ning on lõpetanud 

Amsterdami School for New Dance Developmenti koreograafia erialal. Ehk on televaatajale 

noor naine tuttav filmist “November”, kus ta kehastas noort parunessi, või hoopis Nublu 

muusikavideost “Uputada merre”. Tema teatrigeeniusest isa, kes on aastast 1997 Riia Uue 

Teatri peanäitejuht, on tituleeritud Eesti ajakirjanduses koguni kultuslavastajaks. 2018. aastal 

Tallinna Linnateatris toimunud teatrifestival Talveöö Unenägu oli pühendatud just talle. Kes 

on see noor koreograaf?  

 

5. Muusikaküsimus. Millises Eesti lastesaates kõlas see laul? 
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6. Selle kaubandus- ja tööstuskeskuseks kujunenud linna ametlikuks asutamisaastaks peetakse 

aastat 1778, linn on muuseas kandnud ka Pavlovski ja Ždanovi nime. 2021. aastal elas seal 430 

tuhat inimest, neist umbes 4% etnilised kreeklased. Niisama tähtis kui sadam on linnale ka 

metallurgiatööstus, millele viidatakse ka kuldse rõngaga linna vapil. Mis linn? 

      

 
7. Politseimaskotti Lõvi Leod tuntakse vast üsna hästi. Natuke obskuursem on ehk tema 

ametivend Tallinna Munitsipaalpolitseis. Tuleb aga välja, et selline tegelane on juba MuPo 

ridades tegutsenud aastast 2013 ning möödunud kevadel esitleti tema uut, ilusamat ja nooremat 

järeltulijat. Pidulikult anti seeniorilt juuniorile üle helkurvest ning saadeti vanem neist 

pensionile. Mis on maskoti nimi - ehk mis loom ja mis on tema eesnimi? Liigikaaslaseid on 

tal Tallinna loomaaias kaks - üks lahkus taevastele radadele mullu septembris, kuid juba 

novembrikuus jõudis otse Austriast Tallinnasse uus isend. 

 

8. Nii Londonis kui ka New Yorgis on üks samanimeline asum. Esimene on veidi vanem - selle 

esmamainimine leiab aset 17. sajandil ning tuleb tõenäoliselt jahi- või sõjahüüdest; teist hakati 

nõnda kutsuma alles möödunud sajandi keskpaigas oma asukoha järgi (ent siiski 

austusavaldusena Londoni “originaalile”). Üks on aga kindel - mõlemas keeb ühtemoodi elu ja 

kultuur ning mõlemad on kahtlemata langenud gentrifikatsiooni ohvriks. Millisest New Yorgi 

ja Londoni asumist on juttu? 

 

9. See sisehaigustele ning kardioloogiale spetsialiseerinud arst valiti 2020. aastal Eesti aasta 

töösturiks, samal aastal valiti tema elutöö aasta ettevõtteks suure panuse eest koroonakriisi 

vastu võitlemisel. Lisaks meditsiiniharidusele on ta omandanud TÜ ärijuhtimise magistrikraadi 

ning on täiendanud end Kopenhaageni Ärikoolis. 1997. aastal asutatud farmaatsiafirma 

loomisele andis tõuke isiklik kogemus - arstitöös tundis naine puudust puhastusvahenditest, mis 

ei põhjustaks allergiat. Tänaseks tegutseb ettevõte üle kogu maailma, ning 2011. aastal sisenes 

ettevõte ka oma uue luksusbrändiga kosmeetikaturule. Kes on see arstiks õppinud ettevõtja? 

 

10. Selle klaverikontserti esitajaks on Khatia Buniatishvili, dirigent Paavo Järvi. Aga kes on 

helilooja? 
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11. 1939. aastal ilmus esmakordselt Agatha Christie menukas krimiromaan “Kümme väikest 

neegrit”. Eestis ilmus teos 1994. aastal Varraku kirjastuses ning uusväljaandes 2008. aastal juba 

uue pealkirjaga, autori pärijate palvel. Kusjuures ei ole tegu viimaste aastate poliitkorrektsuse 

ilminguga, sest algse pealkirjaga raamat näiteks Ameerika Ühendriikides kunagi ei ilmunudki 

(esmatrükk aastal 1940), ning ka Ühendkuningriigi versioonis muudeti pealkiri lõplikult 1985. 

aastaks ära. Mis pealkirjaga ilmus teos 2008. aastal Eestis? 

 

12. Millele viitab käesolev kaart? Vihjeks, et roheline värv peegeldab tänapäeva, roosa enam mitte. 

  
 

13. Viimased aastad inimkonda vaevanud tõvel on mitu nime - koroonaviirus, kroonviirus, 

COVID-19 või SARS-CoV-2. Mida tähendab SARS? 

 

14. Küsin mainekat ülikooli, mida tuntakse eriliselt just diplomaatide ja rahvusvaheliste suhete 

ekspertide väljakoolitamise tõttu, kuigi kokku saab ülikoolis õppida lausa 48 õppekaval. 

Lisaks suurele hulgale ülikooli asukohamaa diplomaatidele on kooli vilistlasteks ka 14 

riigipead või valitsusjuhti üle maailma, nende seas Hispaania kuningas Felipe II, Kolumbia 

president Ivan Duque Marquez ning Jordaania kuningas Abdullah II. Ülikooliga sama nime 

kannab ka ühe Atlandi ookeani rannikul asuva riigi pealinn, kus elab ca 120 000 inimest. 

Mis ülikool/pealinn? 

 

15. Prantsuse võõrleegion on üks omamoodi relvajõudude üksus. Lisaks sellele, et võõrleegioniga 

võib liituda olenemata kodakondsusest, et nad oma kiiskavalt valgete vormimütsidega teiste 

seas esile tõusevad ning nende ametlik marss kannab pealkirja “Verivorst”, hakkavad nad ka 

igasugu paraadidel veel ühe asja poolest silma. Mis eristab prantsuse võõrleegionit 

“tavalisest” relvajõudude üksusest? Taustaks kuulete nende marssi “Boudin” ehk 

“Verivorsti”.  
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16. Paul Van Haver on Belgia ja Rwanda päritolu muusik, kes pärast üheksat muusikast eemal 

oldud aastat viimaks fännide rõõmuks ka ühe plaadi (“Multitude”) taas välja andis. 1985. aastal 

sündinud muusik on müünud kokku vähemalt 8,5 miljonit albumit. Vaatamata peamiselt 

prantsuskeelsele loomingule on ta südameid võitnud ka Eestis ja leidnud koha kodumaiste 

raadiojaamade esitusloendites. Mis nime all tunneme paremini Paul Van Haverit? 

    
 

 

17. Kes on abielupaar pildil? Piisab perekonnanimest. 

 

18. Nende täpset arvu maailmas on keeruline kokku lüüa, kuid on teada, et kõige suurem neist asub 

Hollandis ning kannab nime Flevopolder. Vikipeedias on küsitavaid käsitlevas artiklis 

mainitud, et kuigi neid peetakse eelkõige uuema aja nähtuseks, on need eksisteerinud ka näiteks 

muistses Egiptuses. Küsitavatel on ajaloo vältel eri aegadel ning eri riikides olnud erinevaid 

eesmärke, näiteks on neid kasutatud geopoliitilistel, immigratsiooniga seonduvatel või hoopis 

transporti puudutavatel eesmärkidel. Bahreinis on ühe küsitavatega seotud projekti 

kogumaksumuseks hinnatud 6 miljardit dollarit ning ka teistes laheriikides on sarnased 

grandioossed küsitavate rajamisega seotud projektid levinud. Millega on tegu? 

 

19. Ei saa raisku lasta head tähtpäeva - täna 180 aastat tagasi toimus Tartus üks sündmus, mida 

meenutavad uhkusega nii ajaloolased, vastava eriala inimesed kui ka laiem publik. Aja- ja 

kultuuriloolist suursündmuse meenutuseks tähistatakse just praegusel hetkel Tartu Ülikoolis 

üsnagi sarnase tegevusega, ehkki millestki nii kordumatust, kui täna 180 aastat tagasi, ei saa 

keegi meist iial osa. Mis toimus Tartu Ülikoolis 180 aastat tagasi? 

 

20. 2013. aastal valiti USA-s Kansase osariigi esindajatekoja liikmeks vabariikliku partei ridades 

kandideerinud endine südame- ja veresoonkonna haiguste kirurg. USA-sse saabus ta 1967. 

aastal, olles oma sünnimaal omandanud arstikraadi, kaheksa aastat hiljem sai temast ka USA 

kodanik. Mees palus valimistsükli jooksul, et meediaväljaanded ei mainiks oma kajastuses tema 

sugulust oma vanavanaisaga, kellega ta ka perekonnanime jagab. Talle üllatuseks ajakirjanikud 

seda palvet ka austasid. Hiljem mainis mees, et ei tahtnud, et ta just kuulsa sugulase tõttu 

ametisse valitaks. Mis perekonnanime kandsid poliitik ning tema kuulus vanavanaisa? 

Regionaalpoliitiku üle maailma tuntud vanavanaisa elas aastatel 1869-1948 ning tema 

sünniaastapäeva - 2. oktoobrit - tähistatakse tema kodumaal riikliku pühana ning  ülemaailmselt 

rahvusvahelise vägivallatuse päevana. 
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21. Peale selle, et nad on kõik mehed, ühendab Max Weberit (1864-1920), Gustav Klimti (1862-

1918) ja Rudolf Tobiast (1873-1918) ning ligikaudu 25-50 miljonit inimest maailmas veel üks 

asi. Mis? Vihjeks võib öelda, et siia nimekirja kindlasti ei sobiks näiteks Walt Disney (1901-

1966), Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) ega Franz Kafka (1883-1924). 

 

22. Esmakordselt 1601. aastal mainitud Voltveti rüütlimõis asub Pärnumaal. Suurem osa säilinud 

hoonetest pärineb aga 19. sajandist ning peahoones on peamiselt esindatud hilisklassitsistlik 

stiil. 1925-2016 anti kompleksis aga peaasjalikult metsandusharidust, seda erinevate nimedega 

õppeasutuste alt. Kooli on lõpetanud ligikaudu 9000 vilistlast ning see õppeasutus - aga ka mõis 

- on tuntud ühe märksa maakeelsema nimetuse poolest. Mis mõisa, mis kooliga on tegemist? 

 
23. Esimesena pakkus küsitava kontseptsiooni välja 1802. aastal Albert Mathieu-Favier. Küll oleks 

selle väljanägemine ja töömeetod olnud erinev 20. sajandi lõpus valminud teostusest. Küsitava 

loomisele andsid hoogu juurde 19. sajandil ja 20. sajandi algul mitmed prantsuse ja briti 

teadlased ning poliitikud. Ettevalmistused selle rajamiseks algasid 1881. aastal, kuid jäid aasta 

hiljem soiku, sest teatud briti poliitikute sõnul oleks see seadnud ohtu riikliku julgeoleku. Idee 

kohta kirjutas Winston Churchill maailmasõdade vahelisel perioodil kaks esseed: 1924. aastal 

"Should strategists veto the …?" (“Kas strateegid peaksid vetostama…”) ja 1936. aastal: "Why 

not a ….?" (“Miks mitte…”) Lõppkokkuvõttes läks see 140% kallimaks, kui esialgu 

kavandatud. Millega on tegu? 

 

24. Kui viimane Eesti omavalitsuste haldusreform pakub kõneainet siiani, siis sellist hoogsat 

reformimist nagu 20. sajandi keskpaigas ei ole nähtud enne ega pärast. 1952. aastal tekkisid 

Eestisse koguni oblastid, mis püsisid umbes aasta. Millised olid kolm Eesti oblastit? 3 õiget 

vastust - 2 p; 2 õiget vastust 1 p; 1 õige vastus 0,5 p. 

 

25. Mis koeratõug? 19. sajandil peamiselt jahtimiseks aretatud loom on hõbehalli, lühikese ja 

läikiva karvkattega, ning on saanud populaarseks tänu kuulsatele omanikele nagu Grace Kelly 

ja Dwight Eisenhower. Eestis sünnib aastas keskmiselt üks pesakond. Kui koeratõu 

kirjeldamisest abi ei ole, siis ehk aitab vastusele lähemale teadmine, et koer on nime saanud 

ühe Saksa linna järgi, mida peetakse Saksa valgustusajastu sünnipaigaks. Pikki aastaid elasid 

seal nii Goethe kui Schiller, ning veidi hiljem puhkes seal Bauhausi liikumine. 

Linna eest 1p, koeratõu täispika nimetuse eest 2p. 
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26. Millises Eesti linnas asub Benito Agirre tänav? Tänav sai nime baski lenduri Benito Aguirre 

järgi, kes suri II MS just selle linna lähedal. Ettepaneku anda seni nimetule tänavale Agirre nimi 

tegi kohaliku keskkooli õppealajuhataja Igor Anissimov 1965 kohalikus linnalehes Meie Kodu 

ilmunud artiklis "Sa ei ole unustatud, Benito Agirre!” Tänaseks on linnas ümber nimetatud 

Nõukogude ja 19. septembri tänavad (viimane on kuupäev, mil Punaarmee linna vallutas), 

Agirre tänav on aga jäänud. Üsna tänava alguses on sild, mis viib üle linna läbivat jõge, mis 

kannab linnaga sama nime. 

 
27. 2014. aastal pääses üks Tartu klubi mängima UEFA Euroopa liiga eelringi. Tegemist oli Eesti 

jalgpalliajaloos märgilise saavutusega, sest klubi mängis toona tugevuselt kolmandas Eesti 

liigas ning europääse lunastati Eesti karikasarjas finaali jõudmise tõttu. Nii mängisid eurosarjas 

näiteks Tartu vangla turvamees, Värskast pärit veokijuht ja hulgaliselt tudengeid. Mis nime 

kandis see Tartu klubi toona ning kelle vastu eelringis mängiti (saades kahe mängu peale 

lõppskooriks 1:13 kaotuse)? Tartlaste vastasteks olid maailma põhjapoolseima asukohaga 

klubi, kes võitnud riikliku karika, seda 1986. ja 1996. aastatel. Selles põhjapoolses klubis on 

mänginud ka Eesti koondislane Joel Lindpere. Millisest kahest klubist on juttu? 

 

28. Kuidas nimetatakse rahvasuus neid riideesemeid? Vihjeks olgu öeldud, et mõlemad 

folkloori jõudnud nimetused on seotud elusügisesse jõudmisega. Vasakpoolsed püksikud on 

end nimetuse poolest kirjutanud eesti filmilukku (või oli see vastupidi?), parempoolsete 

nimetus tuleb ilmselt vene keelest. 

 
29. Kelle logo? 

 
30. Palun loo autorit. 
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31. Küsin kaht suursaadikut. 

Esimene on töötanud Ameerika Ühendriikide suursaadikuna Tšehhoslovakkias (1989-1992) ja 

Ghanas (1974-1976) ning riikliku protokolli ülemana (1976-1977), kuid on pigem tuntud oma 

esimese karjääri poolest, millega tegi algust 3. eluaasta paiku. Filmiajalukku kirjutatud endine 

lapstäht pälvis 6-aastaselt 1935. aastal Ameerika Filmikunsti ja -teaduste Akadeemia 

eripreemia ehk laste-Oscari, mida on kokku üldse välja antud 26 korral. Filmikarjääri lõpetas 

ta 22-aastaselt, ning oli tolleks ajaks mänginud ligi 45 filmis. 

Teine oli Armeenia alaline esindaja ÜRO juures Genfis ning Armeenia suursaadik Šveitsis 

aastatel 2009-2018, ehkki tema kogu elu möödus peamiselt Prantsusmaal. Pariisis sündinud 

Armeenia emigrantide järeltulijat võib pidada Prantsuse šansoonikuningaks. Oma karjääri 

algusaastail “soojendas” ta Edith Piafi etteastet Moulin Rouge’is, hiljem sidus neid kahte 

aastatepikkune sõprus. Armastatud laulja on kirjutanud ja esitanud tuhandeid laule, aga on 

mänginud ka mitmes linateoses, sh ka filmis “Kümme väikest neegrit” (1974) 

    
32. See sõna on algselt pärit pärsia keelest ning tähistab avalikku kogunemispaika. Pärsia keelest 

on see sõna levinud mitmesse teise keelde – näiteks urdu, araabia ning ka Türgi keelde. Sellise 

kõlaga sõna on olemas ka hindi keeles ning tähistab seal põllumaad. Meile on see sõna tuttavaks 

saanud aga mainitud keeltest Eestile geograafiliselt lähemal asuva riigi järgi, kus asub avalik 

kogunemispaik, mida laialdaselt just küsitava sõnaga nimetatakse. Mis sõna? Mainitud koht 

on seal toimunud sündmuste tõttu mänginud oma riigi lähiajaloos väga tähtsat rolli. 

33. Matemaatikas Euleri võrduse nime all tuntud võrdust peetakse matemaatilise ilu 

musternäidiseks, sest see seob omavahel kõige fundamentaalsemad konstandid matemaatikas. 

See seob omavahel ka kolm tähtsat matemaatilist tehet - liitmise, korrutamise ja astendamise. 

Stanfordi ülikooli matemaatikaprofessor on võrdust võrrelnud Shakespeare'i sonetiga. 

Milline arv on vaja lünka lisada, et võrdus kehtiks? 

 

eiπ + ___ = 0 

 

34. Millistes riikides on Eestil rohkem kui üks diplomaatiline esindus? 0,5p / 1 õige vastus; 

max 2p. 

 

35. Heliküsimus. Mis lind? Euroopa suurimal kurvitsalisel on pikkust 50-60 cm ning tiibade 

siruulatus on 80-100 cm. Tegu on meil hariliku, kuigi väikesearvulise haudelinnuga, kes saabub 

märtsis-aprillis ning kelle äralennu jääb enamasti augustisse. Emalind jätab sageli pojad 

isalinnu hoolde ja suundub talvitusaladele. Lind on looduskaitse all ja on kergesti äratuntav. 
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36. Lisaks Tartule on Ülejõe linnaosa veel ühes Eesti linnas. Kus? 

 

37. Tartu-suuruse linna kohta on hetkel käes üsna eriline nädal. Mitte ainult ei tähista me täna Liszti 

päeva, vaid ka homne päev on Tartus pühendatud ühele maailmakuulsale heliloojale. 3. aprillil 

esietendub Tartus esimest korda just selle helilooja lavateos – Schopenhaueri filosoofiast 

inspireeritud ooper „Tristan ja Isolde“. Tõenäoliselt selleks, et mäletaksime suursündmust ka 

180 aasta pärast, on 31. märts Vanemuises pühendatud just sellele heliloojale, seda erinevate 

etteastete ja paneeldiskussioonidega. Ei ole teada, et see helilooja kunagi Tartusse oleks 

jõudnud, küll aga elas ta 1837-1839 siit kiviviskekaugusel Riias. Muideks, Ferenc Liszti ja 

küsitavat meest ühendab ka asjaolu, et küsitava helilooja juures Bayreuthis möödusid Liszt 

viimased eluaastad - mõlemad heliloojad on maetud just sellesse väiksesse saksa linna. Kellest 

on juttu? 

 

38. Küsin Tallinnas Juhkentali asumis asuva Võistluse tänava kohta. Umbes 350 meetri pikkune 

Võistluse tänavat kutsuti pikki aastaid (19. sajandi teine pool kuni 1955) hoopis Aafrika 

tänavaks. Endine Aafrika tänav asub Staadioni tänava ja Filtri tee vahepeal ning Kalevi 

staadioni vahetus läheduses. Kust sai Aafrika tänav nime? Kes Tallinna tunnevad, võivad 

vihjeid otsida lähedalasuva asumi ja tänavate nimedest. 

 

39. Kuidas kutsutakse sellist kleiti? 

 
 

 

40. Möödunud aasta sügisel avati ühes Marylandi väikelinnas Tartu-nimeline jalakäijate sild. Tegu 

on sõpruslinnaga, kelle head suhted Tartuga ulatuvad 1999. aastasse. Marylandi Wicomico 

maakonna keskuses elab vaid 32 tuhat inimest. Märksa tuntum on linna nimekaim 

Ühendkuningriigis, mis ei ole küll palju suurem (40 tuhat elanikku), kuid pälvis rahvusvahelist 

tähelepanu ühe 2018. aasta sündmusega ning sellele järgnenud klaperjahile. Mis nime kannab 

Tartu sõpruslinn Marylandis ning nimekaim Ühendkuningriigis? Muideks on ka UK ja 

USA linnad omavahel sõpruslinnad. 
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41. Tartus tegutseva pruulikoja Pühaste lahutamatuks osaks on nende silmatorkav, steampunk 

tootekujundus. Ettevõtte purke ja pudeleid kaunistab oma loominguga aga üks kunstnik, kes 

tegutseb samuti Tartus. Kes? 

   
42. Küsin veel ühe Tallinna tänava kohta. Linna üks peamagistraalidest on läbi aegade kandnud 

erinevaid nimesid - teiste seas Wesenbersche Straße, Catharinenthalsche Straße, ning lühikest 

aega ka Adolf Hitleri nime (kui nimetada mõned variandid, mis ei viita ilmselgele tänasele 

nimetusele). Tänav on üsna pikk, ning teiste seas asub seal muuhulgas ka Hiina suursaatkond, 

villa Mon Repos, Tallinna muusikakool ning ohtralt ärihooneid ja arhitektuuripärleid 

neoromaanist kaasaegsemate projektideni. Mis tänav? 

43. Aastaküsimus, +/- 1 aasta. Mis aasta? 

- Nobeli kirjanduspreemia pälvib Günter Grass, rahupreemia aga Piirideta Arstid. 

- inglise keeles võetakse kasutusele sõnad süsiniku jalajälg (carbon footprint) ja blogi (blog); 

- Tartus avatakse Vilde ja Wilde’i skulptuur; 

- Surid Stanley Kubrick ja Hardi Tiidus; 

- Sündisid Armand Duplantis ja Brooklyn Beckham. 

44. Küsin jalgpallurit, kes on pidanud oma rahvuskoondises üle 100 mängu, võites ka ühe korra 

maailmameistritiitli. Tema isapoolne pere on pärit Münsteri linnast Saksamaalt, kuid ema on 

hoopis Portugali päritolu. Oma profikarjääri jooksul on ta mänginud kolme klubi eest ning 

2018. aastal avalikustas ta oodatud video pealkirjaga “Otsus”, kus kinnitas, et jääb mängima 

oma koduklubi eest. Siiski vaid aasta hiljem vahetas ta koduklubi ning siirdus 120 miljoni euro 

eest oma endise klubi rivaali ridadesse mängima. Kellega on tegu? 

45. Absoluutse disainiklassika hulka kuulub üks Soome firma, kelle mustrid on hullutanud 

põhjamaise disaini sõpru juba 1950. aastatest alates. Tekstiiliettevõtte asutasid Viljo ja Armi 

Ratia ning on tänaseks laiendanud oluliselt oma tegevusala - lisaks kangastele leiab nende 

valikust ka riideid, kodusisustuskaupu, ehteid, aksessuaare jmt. Nagu 

paljudki teised riideettevõtted on ka nemad loonud koostöö-

kollektsioone, viimati näiteks Adidase ja Uniqloga. Nii võib endale 

soetada näiteks nende kuulsa lillemustriga kardinad, kleidi, sokid, 

voodipesu, trenniriided või pajakindad. Pildil Maria Sakkari kandmas 

selle ettevõtte ja Adidase koostöös valminud tenniserõivaid. Mis 

ettevõte?  

 

 

 

 

 

 

  



Tartu lahtised meistrivõistlused üksikmälumängus 2022 

46. Millise Tartu kunstniku teos “Perekond 128 maasikaga” valmis 2019. aastal tema Tartu 

Kunstimajas toimunud isikunäituse jooksul? 

 
 

47. See 2018. tegevust alustanud kutseline teater annab kahtlemata suure panuse Eesti 

regionaalpoliitikasse tõestades, et ka väljaspool Tallinnat ja Tartut on elu. Vaatamata oma 

väikesele koosseisule on nende suurprojektid leidnud hulganisti vastukaja. Hiljuti pälvisid nad 

teatriauhindade jagamisel Eesti Teatriliidu juhatuse auhinna, mis antakse erilise 

teatrikunstisündmuse eest, mida ükski teine auhinnastatuut ei hõlma kahe. Täpsemalt tunnustati 

neid kahe viimatise aktsiooni eest, “33 kõnet” ning “Varivolikogu”, mis on aidanud kujundada 

“teatri kui kogukonna vaimse liidri” rolli. Lisaks sotsiaalse mõõtmega projektidele leiab hetkel 

nende mängukavast ka “Carmeni” ja “Udu”. Millisest teatrist on jutt? 

 

48. Leonardo da Vinci maal Mona Lisa ehk La Gioconda on vaieldamatult maailma kuulsaim 

kunstiteos. 1500. alguses loodud teos kujutab Itaalias elanud Lisa del Giocondot, millele viitab 

teose pealkirja esimene pool ehk Mona? 

 

49. Selle geograafilise piirkonna nime etümoloogia pole päris selge. Vikipeedia andmetel on 

võimalik, et nimi pärineb pärsiakeelsest sõnast “muda”, millele järgneb türgikeelne järelliide, 

mis tähendab “soist metsa”. Tänapäevases türgi keeles tähendab see sõna aga metsaga kaetud 

mäeahelikku. Geograafilise regiooni piiritles esimest korda Saksa geograaf August Zeune 1808. 

aastal, kuid laialdaselt hakati seda kasutama 19. sajandi teisel poolel, 19. ja 20. sajandi vahetusel 

oli termini kasutamisel ka rahvuslikke poliitilisi tagamõtteid. Varem on seda regiooni nimetatud 

ka Rumeeliaks, mis tähendab Türgi keeles “roomlaste maad”. Milline regioon? 

 

50. Kes laulab? 


