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    1. Tuleb tõdeda, et oleme jõudnud oma 

Mäetaguse mälumänguga tasemele, kus 

tuleb küsida isikut, kelle häält te ei kuule ja 

kelle nägu te pildil ei näe! Parim varje on 

alati kõige nähtavamal kohal – näiteks 

teemant vees. Nimetage! 

Vihjeks Ed Sheeran - Perfect (Official 

Music Video)   

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-

BfVoq4g 

 

 

    2. Tallinnas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu 

Kirikule rendile antud A.Nevski katedraali seinale 

kirjutati hiljuti punase värviga: “Ukraina veri”, 

“Bucha”, verist käejälge kujutav pilt ja pildil nähtav 

Gen 4:10, mis viitab otseselt Moosese I raamatu 

piiblisalmile: “Ja tema ütles: “Mis sa oled teinud? Sinu 

venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole!”” 

Millisele piibliloole viidatakse? Ootan kahte nime, iga 

nimi annab 1 punkti. 

 

     

 

    3. Just täna 2775 aastat tagasi /aastal 753eKR/ 

Varro järgi asutati  Rooma linn, mida tunti ka 

Septimontiumina e Seitsme Künka linnana:  

Kapitooliumi, Palatinuse , Aventinuse, Caeliuse, 

Esquilinuse, Kvirinaali ja Viminalise künkad. 

Milline küngas asustati Romuluse poolt 

esimesena? Küngas on osa linna peamisest 

arheoloogilisest piirkonnast. Valikvastus! 

 

    4. Millise aastatel 1242- 1419 Euroopa suurima ja võimsaima riigi õigusjärglaseks võib 

nimetada Venemaa Föderatsiooni? 

 

     

 

    5. Quentin Tarantino toel 

filmimaailmas karjääri teinud 

Narva tüdruk, mängis võimsa 

rolli Vene seriaalis “Katariina”. 

Näitlejanna nimi ja roll 

eelmainitud seriaalis? Kaks 

nime – 2p, pool vastust annab 1 

punkti. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
https://www.youtube.com/watch?v=2Vv-BfVoq4g
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   6. Eelmisel Mäetaguse mälumängul tekitas nähtav/kuuldav lugu rõõmsat elevust. Mis keeles 

lauldakse põhiliselt tänases versioonis? Tegemist on ladina keelele kõige lähedasema romaani 

keelega. Olge vastuses korrektsed! 

Ora De Ras - Pidmanula Pidvela...! https://www.youtube.com/watch?v=CeyO0Kyq-j0 

 

    7. Euroopa Liidu üheks ametlikuks keeleks on afroaasia keelkonna semiidi rühma kuuluv keel. 

Küsitav keel on ainus semiidi keel, mida kirjutatakse ladina kirjas. Riigi omakeelne nimetus 

Repubblika ta' …............ Nimetage riik või keel? 

 

     

 

    8. Valge Maja kõneisik Jen Psaki imestas 15.märtsil k.a., miks 

Venemaa sanktsioneeris pildil olevat vanemat härrat, kes pealegi 

suri juba 2002.aastal. Kui teate meeste nimesid korrektselt, siis 

oskate vastata. Lahendage VF-i eksitus! 

 

 

 

 

    

 

 

9. Ukraina Mõkolajivi oblasti juhi suust 

pärineb  ütlus, et “riik, mille vapil on kana, 

ei suuda kunagi alistada riiki, mille vapil on 

kahvel”. Nimetage see oblasti juht! Vihjeks, 

et eesnimi on Vitali ja perenimeks on 

tüüpiline korea nimi. 

 

 

 

. 

   

 

 

 

   10. Eerik Niiles Kross postitas 

15.aprillil 2022 sotsiaalmeediasse meemi 

ja lisas: “on raske lõpetada naermist!”. 

Täida jutumull! Sobib nii vene- kui ka 

eestikeelne vastus. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CeyO0Kyq-j0
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   11. Templiordu ehk Templirüütlite ordu oli usulis-sõjaline 

rüütliordu, mis faktiliselt eksisteeris 1118. aastast kuni 1307. 

aastani. Aastal 2000 kutsuti 4 eestlast Rootsi templirüütlite 

hulka, kahe aasta pärast oli neid juba 8 ja nad otsustasid luua 

oma ühingu OSMTH (Ordo Supremus Militaris Templi 

Hierosolymitan). Asutajaliikmete hulka kuuluvad tuntud 

nimed: Lauri Kurvits(kantsler), Lauri Einre,Eerik-Niiles 

Kross, Kaido Pihlakas, Ahto Kuuseok, Andres Männard, Tiit 

Meren ja suurprioriks sai......................... Kes on tuntuim 

Eesti templirüütel ja OSMTH suurprior 2013.aasta 

andmetel? Küsitav on Ida-Virumaa päritoluga. Ühingusse 

kuulus 27 meest. 

March Of The Templars | Knightfall 

https://www.youtube.com/watch?v=bz1gMiRsN20 

 

   12. Artiklist “Väsind Helmemardi märg unenägu” saame lugeda: “Helme 

väljaütlemine kõlas kui tiblasõduri vägistamisõigustus.”, “Mardi vanust ja 

väljanägemist arvestades arvan, et talle polegi enam midagi peale unistuste 

järele jäänud. Aga unistagu pigem vaikselt omaette!”jms. Kes nii põrutas? 

Vihjeks: 2017.aastal mängis ta Tartu ülikooli esimest taastamisjärgset 

rektorit, füüsik Georg Friedrich Parrotit,  roll Meelis Friedenthali näidendis  

kirjutatati spetsiaalselt küsitava  jaoks 

 

    

   13. Tallinna kinos Sõprus esilinastus märtsis Jaanus Nõgisto 

dokumentaalfilm «Monumendimees». Sellesse on jäädvustatud 

režissööri sõnul lugu mehest ja kunstnikust, kes hoolimata tema sees 

ja ümber lehvivatest lohedest on jätmas kustumatut jälge meid 

ümbritsevasse avalikku ruumi. Tunnises filmis on käsitletud Mati 

Karmini nelja aastakümne loomingut. Portreefilmi esilinastus lõppes 

üllatusliku skulptuuri avamisega. Keda  skulptuur kujutab? 

 

 

   14. Nimekiri aastast1992: Andrei Birov, Tiit Matsulevits, Tiit Naber, Paul Lettens, 

Jaak Hein, Lauri Lepik, Sulev Kannike, Gert Hansu ja …........ Mis loend ja kes on 

nimekirjast puudu? Täisvastus – 2p ja poole eest saab 1p. 

  15. Eesti oli naiskandidaatide 

osakaalu järgi esimesel kohal! Kokku kandideeris 57 

eestlast ning 5 pääses neist teise vooru. Nimetage 

kuhu kandideeriti!? 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bz1gMiRsN20
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   16. Kes esitab laulu  Sunday Mornin' Comon' Down? 2005.aastal tehti temast eluloofilm “Walk 

the Line” (ek "Nagu noateral"), kus säras oma tuntud headuses Joaquin Phoenix. Filmi aluseks on 

küsitava raamatud "Man in Black" ja "….........: The Autobiography". Seekord palun eesnimega! 

Täisvastus – 2p ja poole eest saab 1p. 

https://www.youtube.com/watch?v=SPiSYVLFCM8 

kuni 3.16 

 

   17. Just täna, 25 aastat tagasi saadeti esmakordselt 

kanderaketiga  24 miniurni kosmosematusteks orbiidile. Mis 

nime kandis kanderakett? Vihjeks: samanimelised on 

haubits, jõelaev, kirjastus, kohvik, klubi, tähtkuju, 

kosmosesõjalaev telesarjas “Battlestar Galactica” jpm. 

 

    
 

 

 

18. Nimetage mütoloogiline olend ja piirkond, kust ta 

pärineb? Täisvastus – 2p ja poole eest saab 1p. 

 

 

 

 

 

   19. Helsingis Venemaa saatkonna värava ette ilmus 10.aprillil valge kingitus, mida kaunistab 

punane lint. Kingi külge oli teibitud teade: “ Putinile. Siin on sulle kingituseks 

kasutatud …..................Tervitades pensionärist naaber. Ps. Ära lase oma sõduritel neid enam 

Ukraina memmedelt tuua.”  Mis second hand kingitusega on tegemist? 

   

   20. KOONUS   KÜSIMUS                           I vihje                   3 punkti 

 

Nirvana loo pealkiri aastast 1992? Pealkirja laulusõnades ei esine – viidatakse ravimile, mis on 

peamiselt ette nähtud biopolaarse häire raviks. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkcJEvMcnEg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SPiSYVLFCM8
https://www.youtube.com/watch?v=pkcJEvMcnEg
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   20. KOONUS KÜSIMUS                                         II vihje                                 2 punkti 

 

 

   Tegemist on leelismetalliga, mille maailma suurimad 

varud asuvad Boliivias Salar de Uyuni soolakus. Hiljuti 

avastati suured varud ka Ukrainas ja just Donbassis. See 

hõbevalge pehme metall on normaaltingimustel üldse kõige 

väiksema tihedusega tahke lihtaine. Küsitav aine on 

keemiliselt väga aktiivne, mistõttu seda ei leidu looduses 

puhtal kujul, vaid ainult ühenditena. Looduses esineb 

peamiselt kloriidühenditena. Mis leelismetallist on eelnev 

jutt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 20. KOONUS KÜSIMUS                                         III vihje                                 1 punkt 

 

  Milline keemiline element kannab järjenumbrit 3? Just need kaks omadust – kergus ja 

aktiivsus – muudavad selle aine tehnoloogiliselt väga 

paljutõotavaks. Juba praegu on ta muutunud 

asendamatuks akutööstuses. Mida paremaid akusid me 

kasutada saame, seda kiiremini saame 

„mustalt“ fossiilselt energeetikalt üle minna 

„rohelisele“ taastuvenergeetikale. 

Seetõttu ongi metall, mida toodetakse 

peamiselt ….........karbonaadi valge pulbrina, tuntud 

“valge naftana”.  Nagu päris nafta puhul, nii on 

küsitava  uued leiukohad ja tootmisvõimalused otsesõnu kulda väärt. 
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   21. Ka Venemaa sportlastega on olnud pidevaid probleeme: WADA reeglite 

rikkumise tõttu ei saa nud nad esineda oma riigi nime ja lipu all -. hümni asemel on 

mängitud ka kuuldavat muusikateost. 

Teose autor ja pealkiri!? Täisvastus – 2p ja poole eest saab 1p. 

https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE 

 

   22. Kes on teineteist leidnud? 

   

    

 

 

  23. Just täna tähistab oma 51-aastaseks saamist keerulise elukäiguga Eesti 

olümpiasangar. Spordisaavutuste eest on teda tunnustatud kõrgete 

autasudega: 2001.aastal Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk, 2005  Eesti 

Punase Risti II klassi teenetemärk ja Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku Püha 

Piiskop Platoni ordeni III järk. Kes?                                                                  

Pilt lapsepõlvest 

    

   

 

 

24. Austraalia tennisist Ashleigh Barty kordas 

23.märtsil 2022 belglanna Justine Henini 

2008.aasta tehtut. Milles on nende tegu 

ainulaadne? Küsimus on kaheosaline, seega - 

täisvastus – 2p ja poole eest saab 1p. 

 

 

 

 

 

   25. Mis spordialaga tegelevad vähemalt Eestis tipptasemel ida-virumaalased Maria Disko, 

Aleksandra-Olga Seppar, Arina Benetis, Ester Aasma ning ka ema ja tütar Svetlana 

Tsupsman ja Delen Schüle? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hNfpMRSCFPE
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   26. Kes esitab John Lennoni legendaarset “Imagine't” toetusena ukrainlastele? Vastus on 

tegelikult ülilihtne! 

 …................Performs 'IMAGINE' for Global Citizen's Stand Up For Ukraine w/Nuno Bettencourt 

https://www.youtube.com/watch?v=NicWjYMPDG0 

 

   27. NATO peasekretäri 2021. aastataraportist saame lugeda, et 

NATO struktuuride rahastamises kannab suurimat – 69% - osakaalu 

loomulikult USA. 2% nõuet rahvuslikust koguproduktist (SKT) täitis 

30 liikmesriigist 8 riiki. 2021.aasta seisuga suurima panusega 

(3.59% SKT-st) riigi nimetamine ongi õige vastus! Vihjeks 2.USA – 

3.57%, 3.Poola – 2.34%, 4. Suurbritannia – 2.25%, 5.Eesti– 2.16%. 

 

   28. Tänane sõda, mida Venemaa peab Ukraina riigi hävitamiseks, 

oleks võinud olemata olla, kui küsitav oleks teisiti käitunud − nii 2008. aastal Bukarestis kui hiljem 

erisuguseid valikuid tehes.2008. aasta aprillis NATO tippkohtumisel Bukarestis lasi ta põhja USA 

presidendi George W. Bushi ning paljude Euroopa riikide plaani anda Ukrainale ja Gruusiale selge 

tee NATOga liitumiseks. Jutt käis NATOga liitumise konkreetsest kavast, mis on tuntud kui MAP 

(Membership Action Plan).  Just see otsus pani Venemaa neli kuud hiljem esmalt Gruusiat ründama 

ja hiljem Ukraina suhtes sama tegema. Kes on vähemalt osaliselt põhjustanud sõja Ukrainas? 

 

    

   29. Kes koguteose “Viru vägevad” (2000) 

andmetel on kõige vägevam naine Virumaal? 

Saja hulgas väärikas 9.koht 810 häälega. Vihjeks 

veel tema tsitaat 9.aprilli 2022 Põhjarannikust: 

“Ja siis ütleb bassetinäoga Vene välisminister 

kiretu häälega, et seda pole olnud, et sõdagi ei 

ole, et Vene väed ei ründa kedagi ja purustatud 

linnad ja tapetud inimesed on ukrainlaste endi 

lavastus, fiktsioon. “. 

 

 

   30. Fakt: oma näitlejakarjääri jooksul osales Volodõmõr Zelenskõi igas Star Warsi filmis. Keda 

mängis ka kosmosest nähtavate “munadega” mees kultusfilmis? 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=NicWjYMPDG0
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 31. Kuulete  Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkesteri esituses, Tõnu 

Kaljuste dirigeerimisel 22.märtsil 2022 salvestatud heliteost “Ukrainale!”. Kes on helilooja? 

Ukrainlaste arvamus: “........................., Eesti helilooja kirjutas Ukrainale imelise koorimuusika. 

Sõnad pärinevad Piiblist – palve Ukraina eest. Muusika on hiilgav, laul ja ukrainakeelne hääldus 

on imeline!”. 

https://www.youtube.com/watch?v=jSm93oZSWto 

 

    

 

   32. Mis seadeldist 

näete pildil? Küsimus on 

kaheosaline, seega - 

täisvastus – 2p ja poole 

eest saab 1p. 

 

 

 

   

 

 

   33. Pildil masinadetail, mille hüüdnimi on “Jeesuse mutter”, aga ka 

“Jeesuse pähkel” , sest tema purunemisel  on sinu ainuke päästee 

palvetada Jeesuse poole. Millise seadeldise või masina küljest leiame 

selle detaili? 

 

 

 

    

34. Eeldame, et 26.märtsil 1989.aastal NSV Liidu kõrgeima riigivõimu  organi  - rahvasaadikute 

kongressi - valimised, olid vabad. Tegemist oli isikuvalimistega ja parima tulemuse saavutas mees, 

kes viimasel ajal tegutseb pigem vaimulikuna. Tulemus 97.67% antud häältest!? Kes ja millises 

piirkonnas sellise tulemuse saavutas? Piirkond on praegusel ajal EKRE kants. Täisvastus – 2p ja 

poole eest saab 1p. 

 

   35. Keda kujutatakse meemil?  Nimi ja ametikoht! Külastas  Eestit 25.septembril 2018. Täisvastus 

– 2p ja poole eest saab 1p. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jSm93oZSWto
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  36. Sõna “oblaat” armulaualeivana kasutati Eestis 

esmakordselt Gösekeni sõnastikus aastal 1660. 

Vanades tekstides seda sõna kiriklikus tähenduses 

teadaolevalt kasutatud pole, küll aga esineb 

“oblaat” Lithanderi tõlgitud kokaraamatus 1781 

hapendamata nisutaignast lameleiva tähenduses. Ja 

jõumegi küsimuseni. Nimetage oblaadi e 

armulaualeiva 3 komponenti! 3 õiget – 2p, 2 õiget -1p. 

 

    

 

 

 

   37. Nõo Lihatööstus tuli välja 30 uue suvetootega ja hakkas esimese 

lihatööstusena Baltikumis enda tehtud grill.................. pakkuma? Täida 

lünk või nimeta toodang! 

 

 

 

 

 

 

   38. Suurvene šovinismis ei ole midagi uut ja kordumatut. Tsitaat: 

“Mingit Eestit pole olemas. See on vaid tükk Vene maad, Vene 

kubermang. Eesti valitsus on võimu haaranud 

kriminaalkurjategijate kamp.“. Kui asendame Eesti Ukrainaga – 

otsekui Putini selle aasta “ajaloo kursusest”. Meie õnneks pärineb 

tsitaat rohkem kui saja aastatagusest ajast. Kes nii ütles? 

 

 

   39. Viiskümmend aastat tagasi (1972) üllitas kunstifondi kirjastus Kunst (see võimaldas vältida 

tsensuuri) raamatu, mida trükiti suisa kaks korda 30 000 eksemplari. Vaatamata sellele oli ta väga 

defitsiitne. Raamatu impressiumilehel tunnistatakse ausalt, et tegemist on puhtakujulise 

autoriõiguste rikkumisega. Küsija sai sellest teosest siiani püsinud veendumuse, et porgandite 

söömine parandab silmanägemist. Nimetage autor ja üllitise pealkiri! Täisvastus – 2p ja poole 

eest saab 1p. 

 

   40. KOONUS   KÜSIMUS                           I vihje                   3 punkti 

Legendaarne The Sex Pistols - Anarchy In The U.K (official video) aastast 1976, laulab Johnny 

Rotten. Tahan teada aga mehe nime, kes esitas sama lugu 2011.aastal koos ühendkooridega!? 
https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBojbjoMttI
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40. KOONUS   KÜSIMUS                           II vihje                   2 punkti 

 

Solisti nimi? Ta on punkansambli Streptococcus Pyogenes  laulja. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C-nB4nUcK0k 

 

 

 

 

 

 

 

 

40. KOONUS   KÜSIMUS                           III vihje                   1 punkt 

 

 

 

 

Küsitav  sündis 23. novembril 1969 Kohtla-Nõmmel ja  

on eesti näitleja, lavastaja ja poliitik, XIV Riigikogu 

liige. 

Nimi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Andrus Aamer 

https://www.youtube.com/watch?v=C-nB4nUcK0k

