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1. Antiik-Rooma ehitati seitsmele künkale. Kuus 
neist olid Aventinus, Caelius, Esquilinus, 
Quirinalis, Palatinus ja Viminalis ja nende 
üleslugemine käiks üle jõu isegi enamikule 
tippmälumänguritele. Peale Rooma asub ühes 
tänapäeva võimukeskuses samanimeline 
kõrgendik ja sellel üks silmapaistev hoone 
(pildil). Mis nime kannab seitsmes küngas?  
 
 

2. Sellesse Eesti riigiametisse kinnitati hiljuti viies 
isik pärast 1992. aastat – Taimar Peterkop, kes 
Riigi Infosüsteemide Ametijuhina lahendas muuhulgas aastatagust ID-kaardi kriisi. Esimene oli entsüklopeedia 
peatoimetaja Ülo Kaevats, teine - Polütehnikumi haridusega Uno Veering, kolmas - väliseestlasest jurist, kirjanik 
Kalju Lepiku tütar Aino, neljas endine Sisekaitseakadeemia rektor Heiki Loot. Milline amet? 
 
 

3. Piltidel on kaks põlisrahva esindajat, oma rahva õiguste ja vabaduse eest võitlejat. 
Maulboyheenner tegutses 1830-40ndail, Jandamarra elas aastail 1873-1897. Mõistagi 
pole nad ainsad vabadusvõitlejad sealkandis, rangelt võttes pole ka tegu ühe rahvaga, 

kuna räägitakse umbes 200 erinevas keeles. Neid ühendab riik, 
mille territooriumil nad elavad. Mis riik?   
 
 
 
 
 
 

 
 

4.  Millisesse vaimulikku ordusse kuulub hiljuti Eestit külastanud paavst Franciscus? Seda 
Ignatius Loyola poolt asutatud ordut tunnistas tema eelkäija Paulus III aastal 1540 ja 
Franciscus on esimene sellest ordust pärit paavst. Ordu embleemil on risti juures 
kujutatud kolme naela, millega Jeesus risti löödi.  

 
 

5. See territoorium liideti Briti koloniaalimpeeriumiga 1843. aastal I Oopiumisõja tulemusel. Koloniaalajastu lõppes 
1997. aastal, kuid täielikult iseseisvat riiki ei tekkinud. 7,4 miljoni elanikuga territoorium omab teatavat 
autonoomiat, sealhulgas oma raha ja õigust osaleda oma koondisega rahvusvahelistel spordivõistlustel. 
Olümpiamängudel on kokku võidetud 3 medalit. Vasakpoolne lipp oli kasutusel 1876-1959, parempoolne lehvib 
alates 1997. aastast. Milline territoorium?   
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6. Pildil on isa ja poeg, ühe riigi 15. ja 23. 
peaminister. Isa oli võimul 1968-1984, aastase 
vaheajaga, kui võim kuulus Joe Clarkile. Poeg 
sündis 1971, kui isa oli 52-aastane, ja on 
peaminister alates 2015. aastast. Nimetage 
nende ühine perekonnanimi. Kui nimi ei 
meenu, saate punkti riigi eest.  

 
 
 
 

7. Mario Draghi 8-aastane ametiaeg lõpeb oktoobris 2019. Tema ametijärglaseks on pakutud ka eestlast Ardo 
Hanssonit, kuid praegu juhib „pingerida“ siiski Erkki Liikanen, tihedalt kannul on François Villeroy de Galhau ja 
Philip Lane, samas on healt positsioonilt taganenud Jens Weidmann. Mis ametist on jutt? 

 
 

8. 8. detsembril 1991 Viskuli jahilossis sõlmitud lepingutega 
otsustati Nõukogude Liit laiali saata. Millise (endise) 
liiduvabariigi territooriumil asub see 1950ndail kõrgetele 
ametnikele ja parteitegelastele püstitatud loss? See ei olnud 
„neutraalne“ territoorium, vabariigi ülemnõukogu esimees oli ka 
ise allakirjutajate hulgas.  
 
 

9. Kahe naaberriigi presidendid Juvénal Habyarimana ja Cyprien 
Ntaryamira lendasid 6. aprillil 1994 tagasi Aafrika riikide 
tippkohtumiselt. Pisut enne maandumist tabas lennukit kaks raketti, kõik pardalolijad hukkusid. Presidendi surm 
päästis ühes neist riikidest valla enneolematu massimõrva. Umbes 100 päeva jooksul tapeti kümnendik riigi 
elanikest, kokku ligikaudu 850 tuhat. Neist valdav enamik kuulus ühte kahest vaenutsevast rahvusest. Samad 
rahvused tülitsesid ja pidasid kodusõda ka naaberriigis, kus oktoobris 1993 oli tapetud eelmine (enne 
Ntaryamirat) president Melchior Ndadaye. Nimetage need kaks naaberriiki. 
 
 

10. Selles 2010. aastal esietendunud muusikalis on kahe ja poole tunni sisse pressitud üle 20 000 sõna ehk 
keskmiselt kuuleme 144 sõna minutis. Muusikali nimitegelaseks on USA 10-dollarilisel kujutatud mees, kes oli 
George Washingtoni parem käsi ja rahandusministrina (Secretary of the Treasury) pani aluse USA rahandusele. 
Ta hukkus 1804. aastal duellil, kus vastaspooleks oli tollane USA asepresident Aaron Burr. Kellest on jutt? 

 
 
  



 XVI Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 KESKKOOLID 

 

Eelvoor - 28. november 2018 
http://www.kilb.ee/ 

 

11. Oma 1755. aasta seletavas sõnaraamatus annab Samuel 
Johnson järgmise definitsiooni: „teravili, mida Inglismaal 
söödetakse hobustele, aga Šotimaal inimestele“. Tänapäeval 
süüakse seda ka mujal maailmas. Eestis on teateid 
kasvatamisest I aastatuhande teisest poolest. XXI sajandil on 
külvipind olnud 35 000 hektari ringis, kogusaagikus on 60...80 
000 tonni. 2000ndate algul avastati Eestis Soome eeskujul, et 
see vili sobib hästi ka katlamajades biokütteks. Milline teravili?  

 

12. Selle Euroopa riigi ekspordi kogumaht ulatub 74 miljardi euroni, 
millega maailmas ollakse 37. kohal. Sellest kogumahust 3,2% ja 
põllumajandustoodangu ekspordist 50% moodustab sealiha. Teadaolevalt 
on tegu maailma ainsa riigiga, kus sigade arv ületab elanike arvu (viimane on 
5,8 miljonit). Mis riik? 
 

13. See kanarbikuliste sugukonda kuuluv igihaljaste õistaimede 
perekond hõlmab üle 600 liigi, millest enamus kasvab vaid Lõuna-Aafrika 
lõunatipus. Euroopas on 16 liiki, neist soo-*** on kunagi kasvanud ka Eestis. 

Teisi liike kasvatatakse meil ilutaimedena, nad on 
külmaõrnad ja vajavad talveks katmist. Enamasti on 
tegemist madalakasvuliste rohttaimede või põõsastega, 
vaid puis-***, mille juurtest saadav piibupuit pidi olema 
parim, võib kasvada mitmemeetriseks. Milline 
taimeperekond? Vastus kattub ühe ilusa 
tütarlapsenimega.   
 
 

14. See vee-elukas ei kuulu tegelikult kalade klassi, kuigi 
ta üsna kala moodi välja näeb. Täiskasvanud loomad 

elavad rannikumeres ja toituvad tõelistest kaladest, imedes end nende külge. Sügiseti kogunevad nad suurtesse 
parvedesse ja liiguvad jõgedesse kudema. Liikumine toimub öösiti ja ainult pilves ilmaga, sest nad kardavad isegi 
kuuvalgust. Vastsed kaevuvad mutta ja jäävad jõepõhja 4-5 aastaks, vaikselt vetikaid ja taimejäänuseid nosides. 
Siis lastakse end voolul merre kanda, kus algab 1-3 aastat kestev röövlooma elu. Sellele järgneb kudemaminek ja 
vaikne lõpp. Mis loomadest on jutt? 2 punktiks piisab perekonnanimest, täpset liiki pole vaja. 

 

15. Selle kassitõu esiisaks on 1966. aastal Torontos 
sündinud kass, kellel oli geenimutatsiooni 
tulemusena üsna tavapäratu välimus. Need kassid on 
elavad ja sõbralikud, vajavad palju tähelepanu, 
kassitõugudest üks intelligentsemaid. Neid saab 
õpetada nööri otsas käima ja käsklustele vastama. 
Kassitõug on nime saanud ühe mütoloogilise olendi 
järgi, keda on muuhulgas 
kujutatud sellel 100-
naelasel rahatähel. Mis 
nime kannab see olend 
või kassitõug?  
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16. Selline on ühe umbes 1200 saarest koosneva saareriigi kujutis. Kohalik rahvas 
elab umbes 220 saarel, veel on ligi 90 saart kohandatud järjest arvukamatele 
turistidele puhkamiseks. Mägironijatel oleks seal igav, sest riigi kõrgeim tipp ulatub 
vaevalt 2 meetrit üle merepinna. 1965. aastal iseseisvunud riik lahkus 2016. aastal 
Briti Rahvaste Ühendusest, üheks põhjuseks pahameel sanktsioonide üle, mis 
Ühenduse poolt seati sisse seoses president Mohamed Nasheedi väidetavalt 
vägivaldse kukutamisega 2012. aastal. Tegemist on islamiriigiga, mille elanike arv 
ületas mõni aasta tagasi 400 000 piiri ja kasvab jõudsalt. Mis riik? 
 
 
 
 

17. Eesti levinuimate jõenimede hulka kuuluvad Mustjõgi ja Valgejõgi. Küsitavat 
värvi jõgesid Eestis ei leidu, küll aga mujal maailmas. Pikim on 2190 kilomeetrine 
jõgi, mis moodustab suure osa piirist Oklahoma ja Texase osariikide vahel. Umbes 
poole lühem on Hiinas algav ja läbi Põhja-Vietnami (sealhulgas läbi kunagise pealinna Hanoi) voolav Hồng Hà. 
Millise värvi nime need jõed kannavad? 
 
 

18. Sellel riigil on kaks pealinna. Ühes tegutsevad Rahvuskongress, president ja valitsus, teine on 
põhiseadusejärgne pealinn ja kohtuvõimu asupaik. Ometi pole kumbki neist riigi suurim linn, selleks on Santa 
Cruz de la Sierra, milles on elanikke ligi 1,5 miljonit ehk rohkem kui mõlemas pealinnas kokku. Riigi ametlikuks 
nimeks on vastavalt 2009. aasta põhiseadusele Estado Plurinacional de *** ehk paljurahvuseline *** riik. 
Ametlikke keeli on riigis tunnustatud 36, neist riigikeelteks on hispaania, ketšua, guarani ja aimara keel. Mis riik? 

 
 

19. Millise lennufirma lennuk on 
pildil? Selle firma (kood YL) 
lennukeid kohtab ka Tallinna 
lennujaamas.  
 
 
 
 
 
 
 

20. Nimetage kaks Eesti linna, mis asuvad samas maakonnas. Mõlema külje all asus tuhat aastat tagasi 
muinaslinnus. Mõlemad asutati tsaar Aleksander II ajal kohaliku mõisniku algatusel mõisakõrtsi juurde. Mõlemad 
said aleviks 1921-1922 ja linnaks järgnevail vabariigi aastail (üks 1926, teine 1936). Mõlemad kogusid 1930ndail 
tuntust suvituslinnana. Raudtee-ehitus läks mõlemast mööda, muu maailmaga peeti esialgu ühendust Puka 
jaama kaudu. Mõlemad põlesid poolenisti maha hilissuvel 1944 saksa armee lahkumisel. Mõlemad olid 1950-
1959 rajoonikeskuseks. Mõlemad kuuluvad tänapäeval Eesti kaunimate väikelinnade hulka, elanikke on ühes 
2800 ja teises 3800. 

  



 XVI Eesti koolinoorte meistrivõistlused mälumängus 

 KESKKOOLID 

 

Eelvoor - 28. november 2018 
http://www.kilb.ee/ 

 

21. Milline NHL klubi võttis 1982. aastal 
endale nime kohaliku mütoloogilise olendi järgi? 
Seda olendit olla nähtud veel 1909. aastal ja 
pealtnägijate kirjelduse järgi nägi ta välja selline. 
Teisel pildil on kolm Stanley karikat võitnud 
meeskonna suurim täht Martin Brodeur.  
Palume kaheosalist vastust (linn ja klubi nimi). 
 
 
 
 
 

 

22. XIX sajandi lõpul leiutas Sakichi automaatsed kangasteljed, mis kujundasid ümber Jaapani tekstiilitööstuse. 
Tema poeg Kiichiro huvitus 1920-tel autotööstusest ja asutas 1937. aastal autofirma, mis on tänapäeval üks 
maailma juhtivamaid. Autoralli MM-l on võidetud 4 individuaaltiitlit, võidud jäid aastaisse 1990...1994. Pärast 
pikka vaheaega on tehasemeeskond taas sõitmas alates hooajast 2017/2018, seda üsna edukalt. Selle firma 
presidendid on olnud nii Kiichiro nõbu Eiji kui poeg Shoichiro. Alates 2009. aastast on firma presidendiks 
Shoichiro poeg Akio. Mis on meeste ühine perekonnanimi? 

 
 

23. 2018. aasta jalgpalli MMi ajal tehti telekavaatamise maailmarekord – 60% ühe riigi elanikest vaatas oma riigi 
avamängu, kus tehti 1:1 viik Argentiinaga. See tegi 99,6% kõigist, kes sel hetkel selles riigis televiisorit vaatasid. 
Viimane number aga rekord ei ole – 2016. aasta EM-l vaatas sama riigi mängu 99,8% kõigist telekavaatajatest. 
Koondise treener ütles sellest teada saades „ülejäänud olid ilmselt väljakul“. Milline jalgpallihull riik? 
 
 

24. Selle kergejõustikuala esimene olümpiavõitja oli 1920. aastal britt Percy 
Hodge. 23 kullast on kokku 11 läinud Keeniasse (sealhulgas 9 viimast, alates 
1984). Võidud 1924-1936 kuulusid soomlastele. Naised võistlevad sel alal 
olümpiamängudel alles alates 2008. aastast. Eesti rekord püsis 47 aastat, kuni 
tänavuse EM-ni Ilmar Ruusi nimel. EMi eeljooksus ületas selle pildil kujutatud 
sportlane. Nimetage sportlane ja spordiala. Kumbki õige vastus annab 1 
punkti. 

 
 
 
 
 

25. Kuni XX sajandi alguseni tuli  Maa ja Päikese (ka teiste planeetide) vahekauguse mõõtmiseks oodata, kui üks 
kindel planeet oma orbiidil Maa ja Päikese vahele jäi. See varjutus toimub 243-aastases tsüklis 4 korda ja kestab 

5...6 tundi. Varjutused aastail 1761, 1769, 1874 ja 1882 mobiliseerisid teadlasi üle 
maailma, sest andmeid tuli koguda üksteisest võimalikult kaugel asuvates 
punktides. 1769. aastal saatis näiteks James Cook oma vaatlusandmed Tahiiti 
saarelt. Viimased kaks varjutust aastail 2004 ja 2012 pakkusid huvi peamiselt 
tavalistele uudishimulikele, kes nägid umbes selllist pilti nagu siin vasakul. Mis 
planeedi varjutusest on jutt?  
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26. Pildil on mineraal, millest keskajal optikud lihvisid läätsi. Selle 
mineraali nimest on tuletatud üsna mitu mõistet: 
        # teatud liik töödeldud vääriskive; 
        # ese, mis võeti kasutusele XIII sajandi lõpul (üks võimalikke 
leiutajaid arvatakse olevat arst Petrus Hispanus, hilisem paavst 
Johannes XXI); 
        # kõva, kerge (aatommass 9), raskestisulav (1287oC), mürgine 
ja üsna kallis metall, mille 1798. aastal pildilolevast mineraalist 
avastas Louis Vauquelin. 
Nimetage see mineraal, ese või metall (ükskõik milline kolmest 
annab 2 punkti). 
 
 

27. Millise spordiala esimeseks maailmarekordiks fikseeriti 1808. aastal 9,5 meetrit? 100 m piir ületati 1936. ja 
200 m piir 1994. aastal. Praegu on juba Eesti rekord 213 meetrit. Olümpia- ja MM-medaleid ainuüksi nende 
meetrite põhjal siiski ei jagata. 
 

 

28. Sellel pildil on fotoaparaadi ees Kevin 
Systrom ja taga Mike Krieger. Mille loomisega on nad 
tuntuks saanud?  
 
 
 
 
 
 

 

29. Mexico olümpiamängude meeste kaugushüppevõistlus läheb ajalukku, sest Robert Beamon püstitas 
müstilise maailmarekordi 8.90, mis püsis 23 aastat. Samal võistlusel 5. koha saanud Tõnu Lepiku tulemus 8.09 
püsis Eesti rekordina veel kauem – 27 aastat. Kes oli see sportlane, kes 1995. aastal hüppas uueks Eesti rekordiks 
8.10? Samale sportlasele kuulus kuni juulini 2017 ka Eesti teivashüppe juunioride rekord 5.30, siis ületas selle 1 
sentimeetriga tema enda poeg. 

 
 

30. Mis toimub pärast seda, kui jalgpallikohtunik on näidanud sellist žesti?  
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31. Pildil on peaosalised Joseph Fiennes ja Gwyneth Paltrow filmis, mis 
Harvey Weinsteini produtseeritud töödest on teeninud kõige enam 
Oscareid – kokku 7. Harvey Weinstein on nüüd seoses oma ebakohase 
käitumisega saanud hoopis negatiivset tähelepanu, ka Paltrow on 
Weinsteini eest hoiatanud. Selles ajaloolises filmis, mille sündmused 
toimuvad 1593. aastal, mängib Paltrow Viola de Lessepsi. Nimetage 
ajalooline isik, keda kehastab Fiennes.  

 

 

 
 

32. 2002. aastal valis Suurbritannia väikelinn Wincanton oma 
sõpruslinnaks ühe fiktiivse linna. Millise? Kirjanik, kelle teoste tegevus peamiselt selles linnas aset leiab, lahkus 
meie hulgast aastal 2015. Muuhulgas pidas ta Tallinna küsitava linna prototüübiks. Tõsi, linnaplaan meenutab 
üldvaates pigem Moskvat. Linna nime eest saate 2 punkti, aga kui see ei meenu, annab 1 punkti selle linna välja 
mõelnud kirjaniku nimi. 
 
 

33. Elavatest heliloojatest esitatakse maailmas juba mitu aastat kõige enam 
Arvo Pärdi teoseid. Eesti heliloojatest on selles arvestuses kindlalt teisel kohal 
Hiiumaalt pärit ja juba ammu taas seal elav mees, kes 20-aastaselt (1979) 
asutas rokkansambli In Spe. 25-aastaselt kirjutas ta oma 1. sümfoonia. Kes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. Kuidas nimetatakse teksti, mis on ooperi aluseks? Otsetõlkes tähendab 
see „väikest raamatut“. 
 
 

35. Charlie Chaplini debüütfilmi „Imepärane elu“ (1914) menu oli kesine, mistõttu Chaplin otsis järgmiste filmide 
tarvis endale uue välimuse: laiad püksid, kitsas pintsak, kaabu ja vuntsid. 
Tegelase nimeks sai ***, tegemist pole mitte pärisnime, vaid teatud 
eluviisile viitava üldnimega. Seda nime kandis 1915. aastal linastunud 
film, aga tegelane esines veel üsna mitmes filmis. Temast sai 
tummfilmiajastu ikoon. Nimetage see tegelane. Vastata võib nii inglise 
kui eesti keeles.   
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36. Kes on see näitleja? Sellel pildil esineb ta Nikolai 
Gogoli „Hullumeelse päevikus“ Aksenti Ivanovitš 
Poprištšini ehk peaosalise rollis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. Leonardo, Donatello, Raffael ja Michelangelo olid renessansiaja tuntud kunstnikud. Aga mitte ainult. 1984. 
aastast on tegu ka neid nimesid kandvate koomiksikangelastega, kes hiljem on tegutsenud veel multikates ning 
videomängudes ja mujal. Millise ühisnimetaja all on need 4 tegelast tuntud? 

 
 

38. Nimetage MTV eetris aastail 
2000-2002 olnud tõsielusari. Üle 
maailma sai sari tuntuks oma 
ingliskeelse nime all, saksa keeles 
tähendab sedasama sõna Vollidiot 
ja vene keeles Чудаки. Muuhulgas 
andis sari hoo sisse Chris Pontiuse 
ja Steve-O karjäärile, kes kuulusid 
sarja 10 peategelase hulka. Pärast 
küsitava sarja lõppu jätkasid need 
kaks oma uue sarjaga Wildboyz, kus 
seigeldi maakera eksootlilistes 

paikades, kohtuti metsloomadega ja tutvustati metsaelu televaatajatele.   
 
 

39. Selle 1999. aastal asutatud Eesti ansambli nime saamise kohta on üks ansambli asutajatest rääkinud 
küsimuse autorile järgmist: „Panime kirja kõik hundi rahvapärased nimed ja siis tõmbasime loosi. Välja tuli ***“. 
Bändi diskograafia ulatub 20 nimetuseni, sealhulgas koostööprojektid Eesti Rahvusmeeskooriga, näiteks Veljo 
Tormise „Raua needmine“. Milline bänd? 
 
 

40. Augustis 2018 ilmus Kuldgloobuse galal avalikkuse ette 101-aastane Kirk Douglas. Üks tema tipprollidest on 
peategelane 1956. aastal linastunud filmis „Elujanu“. Noor kirikuõpetaja saadetakse jutlustama üksildasse 
kaevanduskülla. Pärast avariid kaevanduses 
kaotab ta usu jumalasse ja õpib maalima. 
Pariisis sõbruneb ta Paul Gauguiniga, peatselt 
aga minnakse tülli, peategelane viibib mõnda 
aega hullumajas ja lõpetab elu enesetapuga. Nii 
juhtus ka peategelase prototüübiga, kes tulistas 
end 27. juulil 1890. Kes on see kunstnik? Näete 
tema viimast maali „Varesed nisupõllul“.  
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41. Selle riigimehe nime kannab alates 1975. aastast 
suurlinn, mille elanike arv läheneb jõudsalt 9 miljonile. 
Tegemist on oma riigi suurima linnaga. Nimetage see 
riigimees või linn. Kui nimi ei meenu,saate 1 punkti õige 
riigi eest.  
 
 
 
 
 
 
 

42. 1980. aasta OM Tallinna purjeregatil jagati medaleid 
kuues paadiklassis, nagu olümpiaregattidel ikka. Kõigil kuuel medalitseremoonial heiskas võitjariigi lipu samal 
suvel 18-aastaseks saanud noorpurjetaja. Spordisaavutustega ta siiski silma pole paistnud, küll aga on kahel 
korral olnud Eesti Vabariigi haridusminister, samuti kahel korral (18-aastase vaheajaga) Eesti Rahva Muuseumi 
direktor. Kes? 

 
 

43. 14-aastane Paul Van Doren jättis 1944. aastal 
kooli pooleli, teda huvitasid rohkem hobused ja ta 
tahtis nendega tegeleda. Ema leidis talle töö 
jalatsivabrikus põrandapesijana. Tasapisi tegi Paul 
jalatsifirmas Randy’s karjääri ja koos venna Jimiga 
pandi edukalt tööle Randy’se tehas Anaheimis. 
1966. aastal asutas pildil kujutatud seltskond - 
Paul ja Jim ning Gordon Lee ja Serge D'Elia – oma 
jalatsifirma. Nende esimene mudel Authentic on 
kogu maailmas populaarne praegugi, samuti kui mudelid Sk8-Hi, Old Skool jt. Mis firma?  
 
 

44. Teame hästi, et Otto Wilhelm Masing lisas eesti tähestikku õ-tähe. Millise tähe lisas sajand enne Masingut 
teine keeleuuendaja, 1660-1688 elanud Bengt Gottfried Forselius? 

 
 

45. Maailma pikim nöörsirge raudteelõik kuulub alates 1970. aastast raudtee Indian Pacific koosseisu. Lõigu 
pikkus on 478 kilomeetrit. Enne 
1970. aastat eksisteeris Indian 
Pacific erineva rööpmelaiusega 
lõikudena, alates 1067 mm-st 
(Tallinna trammi rööpmelaius) kuni 
1600 mm-ni. Mis riigis Indian 
Pacific sõidab? 
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46. Kes on see ajakirjanik, aastast 2017 Vikerraadio 
peatoimetaja? Tuntust on ta kogunud Raadio 2 
saatesarjaga „Halloo, Kosmos“, mis 2011. aastal pälvis 
MTÜ Eesti Skeptik poolt välja antava Umbluu preemia. 
Uueks küsitava ajakirjaniku toimetatud nähtuseks on 
"Raadio JAIK" –  Von Krahli teatri, Vikerraadio ja Eesti 
Teaduste Akadeemia koostöös Vikerraadios sündiv 12-
osaline saatesari, mis pakub arutlusi ja visioone elust 
Eestis ja maailmas 25 aasta pärast.  

 
 
 
 

47. 2010. aastal asutas hollandlane Piet Boerefijn Eestis panga, millel on 
nüüdseks 14 filiaali (Ida-Virumaal on 2, Rapla- ja Hiiumaal pole ühtegi). Pank teenindab 
umbes mõnda tuhandet püsiklienti. Asutaja sai oma tegevuse eest 2010. aasta 
kodaniku aunimetuse. Eesti pank on Euroopa selliste pankade föderatsiooni FEBA (vt. 
logo) täisliige. Milline pank?  
 

 

48. Sodiaak on umbes 20 kraadi laiune vöö tähistaevas, milles kulgevad päikese, kuu ja planeetide orbiidid. V 
sajandil e.Kr. jagasid Mesopotaamia täheteadlased selle vöö 12-ks 30-kraadiseks lõiguks ja nimetasid need 
tähtkujude järgi, mis igal lõigul päikese taustal silma paistsid. Need 12 tähtkuju - Jäär, Kaljukits, Kaalud, Vähk, 
Skorpion, Sõnn, Veevalaja, Ambur, Lõvi, Neitsi, Kaksikud, Kalad - jaotati nelja ürgelemendi vahel (vesi, õhk, tuli, 
maa). Tulemärgi all sündinud on energilised, enesekindlad, loomingulised, tihti ka egoistlikud. Tulega seostub 
loomulikult Lõvi. Nimetage teised kaks tulega seostatud tähtkuju. 
Ühes neist (ladina k. Sagittarius) asub päike just praegu, teises (Aries) 
– meie mälumängu kevadise finaali ajal 24. märtsil. 
 
 

49. Kui tegelik kuningas Duncan I 1040. aastal Šotimaal Morays Elgini 
lähedal tapeti, asus tema järel valitsema tema nõbu. Nõbu nimi on 
Shakespeare’i loomingust hästi tuttav. Sel pildil kehtestab teda Orson 
Welles. Sama roll jäi Henrik Kalmetil Linnateatris viimaseks. Mis nimi?  
 
 
 
 
 
 

50. Eesti raamatu ajaloos kuulub tiraaži rekord ilmselt 1985. aastal 
ilmunud Eesti Nõukogude Entsüklopeedia uue väljaande I köitele. 
Väljaande esialgselt teada antud trükiarv tekitas rahva hulgas 
rahulolematust, kardeti, et see muutub samamoodi defitsiidiks nagu lasteentsüklopeedia ENEKE või 7-köiteline 
„Loomade elu“. Nii otsustati kiiresti ENE tiraaži suurendada ja I köidet jätkus tõepoolest kõigile soovijatele. Kui 
suures tiraažis ilmus ENE I köide? Õige vastus lõpeb 4 nulliga. Muide, küsitavast arvust 5000 võrra suurem on 
Eesti ajalehtede tiraažirekord läbi aegade. See kuulub „Maalehele“, mis hakkas ilmuma 1987. ja jõudis rekordini 
1989. aastal. 
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1. Kapitoolium 

2. riigisekretär 

3. Austraalia 

4. jesuiitide ordu 

5. Hongkong 

6. Trudeau (Kanada) 

7. Euroopa Keskpanga president 

8. Valgevene 

9. Rwanda & Burundi 

10. Alexander Hamilton 

11. kaer 

12. Taani 

13. eerika 

14. silm 

15. sfinkskass 

16. Maldiivid 

17. punane 

18. Boliivia 

19. Air Baltic 

20. Tõrva & Otepää 

21. New Jersey Devils 

22. Toyota 

23. Island 

24. Kaur Kivistik, 3000 m takistusjooks 

25. Veenus 

26. berüll, prillid, berüllium 

27. suusahüpped 

28. Instagram 

29. Erki Nool 

30. videokorduse vaatamine 

31. Shakespeare 

32. Ankh-Morpork (Terry Pratchett) 

33. Erkki-Sven Tüür 

34. libreto 

35. Hulkur (The Tramp) 

36. Argo Aadli 

37. ninjakilpkonnad (Teenage Mutant Ninja 
Turtles) 

38. Jackass 

39. Metsatöll 

40. Vincent van Gogh 

41. Ho Chi Minh (Vietnam) 

42. Tõnis Lukas 

43. Vans 

44. Ä 

45. Austraalia 

46. Ingrid Peek 

47. Toidupank 

48. Ambur & Jäär 

49. Macbeth 

50. 220 000 

 

 
Küsimused: Sven Oidjärv, Aare Olander, Indrek Salis 


