
IISAKU MÄLUMÄNG
09.10.2020, Iisaku rahvamaja
Küsimused tegi võistkond KTV.

PÕHIVOORU KÜSIMUSED

1. Haši peetakse Lähis-Idas ja Kaukaasias üheks paremaks pohmelliravimiks. See on
väga lihtne supp, mille keetmisel kasutatakse peale vee vaid üht komponenti. Mis see
on?
Midagi on sellel roal sarnast meie väga populaarse peotoiduga, aga usulistel
kaalutlustel ei kasutata seal meie peotoidu olulisimat komponenti.

2. Ta sündis 25. septembril 1910. Narvas vedurijuhi perekonnas. 19aastaselt,
Konservatooriumi üliõpilasena, alustas tööd Estonias, aga vaatamata suurepärasele
häälele, talle eriti osi ei antud, sest ta oli liiga väikest kasvu. Küll aga müüdi enne sõda
väga edukalt tema plaate. 1944. aastal mobiliseeriti Eesti Leegioni, punavõimu
kättemaks selle eest saabus 1949. aastal, kui ta saadeti Arhangelski oblastisse. 1956.
aastal ta vabanes ja  kutsuti peaaegu kohe pärast seda Eesti Televisiooni
muusikasaadete režissööriks. Elu lõpuaastatel oli Filharmoonia estraadisolist. Kes?
See väga kuulus mees on tõenäoliselt laulnud ka selles saalis.

3. Me ei lähe eelmisest küsimusest palju kaugemale ja küsime, mis nime all me rohkem
tunneme Max Oscheiti marssi “Im grüner Wald, dort wo die Drossel singt”?

4. 1971. aastal saatis Soome Vabariik noore diplomaadi Tapani Brotheruse kaubandus-
esindajaks Tšiilisse. Brotheruse ülesanne oli sõlmida Soomele soodsaid lepinguid
metsa ja vasemaagi ostmiseks. 1973. aasta septembris kukutas sõjaväehunta president
Salvador Allende, kuid Soome valitsus nõudis jätkuvalt metsa- ja vasemaagi lepin-
guid. Brotherus tegi hoopis midagi muud, mille tõttu teda Tšiili rahvas väga tunnustab.
Ametlik Soome pole avalikult suhtumist näidanud. Mida Brotherus koos oma abikaasa
Lysa, asekonsul Ilkka Jaamala ja Rootsi suursaadiku Harald Edelstamiga tegi?
Soome-Tšiili sarja saab vaadata praegu Jupiteris.

5. Üle-eelmisel mängul tekitas elevust lisaküsimuse sõnastus „1993. aastal asutatud
Euroopa Liit…“ Loomulikult asutati EL 1950. aastal, aga milline protsess oli
lõppenud 1993. aasta 1. novembriks?

6. Aastal 2016 lisas UNESCO oma kultuuripärandi nimekirja usbeki ja tadžiki pilaffi.
Teile on antud austav ülesanne üht neist valmistada. Sõbrad on ka vajalikud toiduained
valmis pannud. Vimkana on laual üks täiesti lubamatu asi. Laual on nii kondiga kui ka
pehme lambaliha, lambarasv, vesi, (linaseemne)õli, riis, porgand, sibul, tomatipasta,
küüslauk, safran, kurkum, vürtsköömen, kukerpuumarjad, tšillikaunad, sool ja must
terapipar. Seega, mida nendest ei tohi pilafile panna?

7. 23. oktoobril 1955 ehk peaaegu 65 aastat tagasi esietendus Boriss Kõrveri operett
„Ainult unistus“. „Kerjuse laulu“ sellest operetist laulis kuulsaks Helend Peep. Kes oli
esietenduse lavastaja?
Lubatud nii lava- kui ka kodanikunimi, aga emb-kumb nendest on nõutav nii ees- kui
ka perekonnanimega.

https://www.youtube.com/watch?v=Q6i0KROMjMc&fb
https://jupiter.err.ee/1138718/nahtamatud-kangelased


8. Jonathan Archer, James T. Kirk, William T. Riker ja Jean-Luc Picard on erinevatel
aegadel olnud ühe sõiduki, mida võib tinglikult nimetada ka laevaks, kapten. Mis
sõidukiga on tegu?

9. (2 punkti) Mis on see riik, kus pildil olev raha on kasutusel? Kaks punkti saate siis kui
oskate nimetada ka selle raha nime
Selle riigi ainus lennujaam on maailma üks ohtlikumaid ning selles riigis ei mõõdeta
rahvuslikku kogutoodangut, vaid õnneindeksit.

10. Golden Bat või Kinshi on üks tuntumaid Jaapani sigarettide brände. 1930-ndatel
aastatel hakati Hiina ja Mandžuuria turgude jaoks tootma erilisi sigarette. Milles see
erinevus seisnes võrreldes tavapäraste sigarettidega?
Palume võimalikult täpset vastust.

11. Kes oli Saksa Demokraatliku Vabariigi hümni muusika tegelik autor?
Saksa DV ametlik propaganda nimetas Auferstanden aus Ruinen autoriks Hanns
Eislerit, aga kes on seda hümni kuulnud, teab kindlasti ka muusika tegelikku autorit,
kes elas aastatel 1732 - 1809.

12. Winston Churchilli üht lemmikjooki kirjeldati kui suusatõrva lehaga kuldset
vedelikku. Mida ta jõi?

13. Laul  , mida kuulete, oli väga pikalt briti ja USA edetabeleis, kuid esikohale ei tõusnud.
Ometi muutis see pala kuuekümnendatel kultuslikuks ühe tantsu. Millise?

14. Mis on see koht Ida-Virumaal, kus päevakorra järgi on äratus kell 7.00, hommikusöök
(hind 1,48 eurot) kell 7.15, lõuna kella 12.05-12.25, oode (hind 0,81 eurot) kell 16,
puhkus kella 16.30 – 17.30, õhtusöök (hind 2,70 eurot) kell 20.30 ning öörahu kella
23-07?

15. Kehtiv karistusseadustik lõpeb kaitseväeteenistusealaste karistustega. Viimane, 450.
paragrahv käsitleb süütegu, mida saavad toime panna vaid nelja militaarobjekti
komandörid või meeskonnaliikmed. Mis süütegu see on?
Kolm nendest objektidest on pärit Ühendkuningriigist, üks Taanist, vanim on aastast
1979 ja uusim aastast 1992.

https://www.youtube.com/watch?v=im9XuJJXylw
https://www.youtube.com/watch?v=bWe6k1F5WKQ


16. Mida on ühist Iisaku mälumängu logol ja ühe tuntud mittetulundusühingu praegu
käimas oleval reklaamikampaanial?

17. Lockheed SR71 Blackbird oli USA külma sõja aegne tehnoloogiatipp. Luurelennuk,
mille kiirus oli 3,2 helikiirust võis lennata 26-30 kilomeetri kõrgusel. Peaeesmärk oli,
et venelased teda luurelendudel alla ei tulistaks. Et kere kannataks kuumust ja oleks
kerge, tuli see ehitada titaanist. Jänkidel on selle maagiga aga väga kehvasti. Kust nad
said titaani?

18. Sillamäel on 1975. aastal 2. maailmasõja pühendatud ausammas, kus on kolm külge ja
igal küljel on mehe kujutis (üks neist on pildil). Mida need mehed sümboliseerivad?

19. 25. märtsil 1947. aastal sündinud popp- ja rokklaulja on müünud üle 450 miljoni al-
bumi. Oma esimese armastatut Linda Woodrow’d  on ta maininud laulus "Someone
Saved My Life Tonight". Kes on see Eestiski esinenud laulja?

20. Veidi ka ümarat poliitilist satiiri. Kes on Võru kaitsepühak, kusjuures ta nime kannab
praegu Võru üks peatänav, mis on kandnud tsaariajal Georgi ja N. Liidu ajal Lenini
nime ning nüüd on see pühak seotud ka Jõhvi juhtimisega?

21. (2 punkti) Ta sündis 9. aprillil 1336, rajas 14, sajandi võimsaima impeeriumi, arendas
kultuuri ja teadust, aga tappis oma sõjakäikudel nii lahingutes kui ka hirmutamiseks ja
kättemaksuks 17 miljonit inimest, mis oli tollal 5% kogu maakera elanikkonnast.
Pojale röövis naiseks Tšingis-khaani tütre. Tema impeeriumi pealinn on praegugi alles.
Seal asub ka tema mausoleum, millem kohta räägiti legendi, et selle avamine toob
kaasa suure sõja. Mauseoleum avati 1940. aastal. Kes on see mees ja mis linnast on
jutt?

22. temuki.ee on veebiaadress, mis on aktuaalne siduda ka Iisaku rahvamajaga. Mis selle
veebiaadressi sisuks on?

https://www.youtube.com/watch?v=VZRRd4bW91c
https://www.youtube.com/watch?v=VZRRd4bW91c


23. Inglismaal asutati 1992. aastal neonatside liikumine Combat 18. Mida tähendab seal
18?

24. Selle ala Eesti rekordid on meestest 237 km ja naistest 199 km ning need on püstitatud
Sillamäel, kuid sellel alal on ka side Iisakuga. Mis alaga on tegu?
Palume võimalikult täpset vastust.

25. Milline on maailma põhjapoolseim miljonilinn?

LISAKÜSIMUSED
(Käiku läks vaid kaks esimest)

1. Palun pange kirja meie naabervalla Jõhvi vallavanemad/linnapead.

Linnapea 1939-1940 
Linnapea 1991-2005 
Vallavanem 2005-2014
Vallavanem 2014
Vallavanem 2014-2016
Vallavanem 2016-2017
Vallavanem 2017-2018
Vallavanem 2018-2019
Vallavanem 2019-2020
Vallavanem 2020 -?

2. Millist seitset kalmistut haldab Alutaguse valla kommunaalettevõte?

3. Kus asuvad nendenimelised lennuväljad? (Linn ja riik ehk kaks punkt iga eest)
Adem Jashari
Henri Coanda



Jože Pučnik
Nikola Tesla
Adolfo Suarez
Leoš Janaček
Wladyslav Reymont
Ema Teresa

4. Nimetage need 11 inimest, kes olid erinevatel aegadel Kuldse Trio liikmed lisaks Jüri
Vlassovile ja Mihkel Smeljanskile.

5. Millised 6 merd ümbritsevad Balkani poolsaart?

6. Nimetage palun Kurtna järvestiku järvi.




