
Mälumäng 2020 

 

1. Tegemist on kuulsusega, kes 9. märtil 2020 tähistas oma 61. sünnipäeva. 

Tuntud on ka tema ema Margaret, isa George ning  kolm õde: Skipper, 

Stacie ja Chelsea. Tema abikaasa kannab nime Kenneth Sean Carson.Tal 

on olnud enam kui 200 ametit ja üle 50 lemmiklooma. Mis nimega teda 

tunneme? 

Barbie 

 

2. 1942 - 2012 tegutses Ungari rahvuslik lennufirma, mis kandis kena 

justkui eestikeelset nime. Eestis on linastunud samanimeline mängufilm. 

Malev 

 

3. Paljudes riikides, sh ka Eestis, on tava, et presidendi auto numbrimärgil ei 

ole auto numbrit. Mis seal on? 

Riigivapp 

 

4. Seda toodet müüdi-osteti Eestis 1930tel orienteeruvalt 300 tk aastas. Neid 

tootis 9 firmat, millest neli asus Tartus ja viis Tallinnas: “Sprenk-Läte”, 

“O. Heine”,” Astron”,  “J. Hermann”, “J. Wihm”, “A. Bürger”, “K. Saar”, 

“H. Orntlich”, “E. Ihse”. Mis tootest on jutt? 

Klaver 

 

5. Amaterasu on šintoismi tähtsaim jumal. Tema tähtsaim pühamu, Ise 

pühamu, asub endise Jaapani pealinna Kyōto lähedal. Ühest küljest võib 

öelda, et Ise pühamu on üle 2000 aasta vana, teisest küljest võib öelda, et 

see on alati uus. ... 

Mis tagab Ise pühamu igavese nooruse?  

 

Iga kahekümne aasta tagant pühamu lammutatakse ja ehitatakse taas üles. 

 

6. Pioneeriorganisatsioonile anti V.I. Lenini nimi peale Lenini surma 1924. 

aastal. Enne seda kandis pioneeriorganisatsioon hoopiski ühe Vana-

Rooma kangelase nime. Kelle? 

Spartacus 

7. 1960. aastal valmis  arhitektide Alar Kotli ja Henno Sepmanni poolt 

projekteeritud rajatis, mille arhitektuurseks põhielemendiks on kahe 
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tugikaare vahele riputatud hüperboolse paraboloidi kujuline varikatus 

mõõtudega 75 × 35 m. See tuntud rajatis tähistas tänavu 60. juubelit. 

MIs rajatisest on jutt? 

Laulukaar 

 

8. Mis on sündaktüülia? Näiteks Stalinil oli kaasasündinud sündaktüülia, 

mistõttu ei meeldinud talle koos teistega ujumas käia ega teiste nähes 

lahti riietuda.  

Sõrmede või varvaste kokkukasvamine 

 

9. Ühes meie kandi külas tegutses tänasest vaatevinklist täiesti ebasobiva 

nimega kolhoos Tulevik. Kuuekümnendatel liideti see kolhoos Iisaku 

Sovhoosiga.  

Mis külas oli kolhoos nimega Tulevik? 

Imatu 

 

10. Pildil olev roosisort 'Staatspräsident Päts' aretati Späthi aiandusfirma 

omaniku Christoph Weigandi poolt 1937. aastal.  

 

Milline suhe oli Saksa roosikasvatajal president Pätsiga, et ta otsustas 

roosile Eesti presidendi järgi nime anda? 

 

Sort nimetati Späthi aiandusfirma kauaaegse kliendi järgi. 

https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Christoph_Weigand&action=edit&redlink=1


11. Milline tuntud Eesti poliitik on pildil? Tema esimeseks töökohaks peale 

ülikooli oli õpetaja ja klassijuhataja Ahja Keskkoolis 1973-1976. 

Edgar Savisaar 

 

12.  Sõna “bistroo” on on eesti keelde tulnud Prantsusmaalt, aga mis keelest 

tuli see sõna algselt prantsuse keelde? Sõna tuli Prantsusmaal kasutusele 

aastal 1814. 

Vene keelest. Sõna tuli prantsuse keelde aastal 1814, mil Pariisi okupeerinud 

Vene kasakad nõudsid söögikohtades, et neid kiiresti teenindatakse (быстро). 

 

13.  Millal kehtis Eestis viimati lastetusmaks? 

Aastal 1991 enne iseseisva Eesti riigi taastamist. küsimus?) 

 

14. 1947. asutati Eesti esimeseks peetav Valjala küla kolhoos. Kolhoosi 

asutamise asja aeti aga külameeste poolt suure saladuskatte all, kuna 

kardeti.... Keda? 

oma naisi, kes olid kolhoosi asutamisele vastu 

 

15. See tulevane Eesti riigimees oli suur aiandushuviline. Aastal 1900. asutas 

ta koos vennaga Tartus aiaäri (...Wennaste Aia Äri) millel oli oma 

kasvuhoone, ning müümiseks kasvatati ennekõike lilli, eriti roose. Hiljem 

ostsid vennad talu, kuhu rajati suur õunaaed.  

Jaan Tõnisson 



16. Mis on loodusfotol (Looduse Aasta Foto 2018 fotovõistlus)? Tegemist on 

suurendusega. 

 

 

Linnusulg vastu päikeseloojangut.  

 

17. 1989. aastal valmis Lätis film “Tapöör”, mille stsenaarium tugineb 

Raimonds Paulsi elule. Seoses Raimonds Paulsi konfliktse isikuga 

otsustati filmi “Tapöör” muusika tellida Eesti heliloojalt.  Kes kirjutas 

filmile muusika? Eestis on tuntuks saanud tema sellele filmile kirjutatud 

laul “Põlev puu”. 

Olav Ehala 

  

18. Seda taime hakati aretama 14. sajandil Prantsusmaal, ning tänapäeval on 

teada üle 5000 sordi. Taime marjad on hinnatud rahvameditsiinis - neid 

on kasutatud abiks südame-veresoonkonnahaiguste, podagra ja 

liigesevalude ravimisel. Marjad sisaldavad rohkelt C-vitamiini, lisaks B-

rühma vitamiine, foolhapet, E-vitamiini ja karotiini, mineraalainetest 

rauda.  See on ainuke vili, mille seemned asuvad väljaspool. Mis viljast 

on jutt? 

Maasikas 

 

19. Nende tegelaste loomiseks sai autor inspiratsiooni oma onult, kes teda 

lapsepõlves nendega hirmutas. Tegelased alustasid oma “elu” 1930tel 



aastatel koomiksitegelastena. Nad olid esialgu kõhnad, mustad ja punaste 

silmadega. Ajapikku tegi nende välimus autori käe all läbi totaalse 

muutumise. Nüüd on nad mõnusalt pehmed ja kodused. Esimene raamat 

nendest tegelastest ilmus 75 aastat tagasi. 

Kes on need tegelased? 

Muumitrollid 

 

20. See on ühe Veljo Tormise koorilaulu tekst: 

“Meie tahame rahvuste vabatahtlikku liitu. Niisugust liitu, mis ei 

võimaldaks mitte mingit ühe rahvuse vägivalda teise üle. Niisugust liitu, 

mis oleks rajatud kõige täielikumale usaldusele, vennaliku ühtsuse selgele 

mõistmisele. Täiesti vabatahtlikule nõusolekule. Täiesti vabatahtlikule 

nõusolekule.” 

Kes on teksti autor? 

V. I. Lenin. Mõtisklusi Leniniga segakoorile ja meeskoorile 1982 

 

21. Mis on Eesti põhjapoolseim linn? 

Loksa 

 

22. Mis on see põllukultuur, mida hakati Eestis kasvatama juba aastal 1835, 

kuid laialdaselt alles 1950ndail aastail. 1955. aastal kasvatati seda 

põllukultuuri juba 33 000 hektaril. Tänapäeval kasvab seda Eestis üle 

kümne tuhande hektari. Taime tähtsusest annab tunnistust see, et seda on 

kujutatud Angola, Grenada, Keenia, Mosambiigi ja Sambia vapil.  

Mais 

 

23. Selle tuntud helilooja perekonnanime kandjaid oli aastal 2019 Eestis 91. 

Nimi sai aga alguse ühe nälja-aastatel külvatud ja edukalt kasvanud 

põllukultuuri tõttu, mille järgi perekonda nii kutsuma hakati. Kuna 

saadud nimega siiski rahul ei oldud, kutsus perekond end pikka aega 

Maibaumideks.Ühe selle nime kandja klaverimängu võib regulaarselt 

kuulda Vikerraadios. 

Nimetage see perekonnanimi. 

https://et.wikipedia.org/wiki/Angola_vapp
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Ernesaks 

 

24.  

Koplis asub Siiri Vallneri ja Indrek Peili poolt loodud veeinstallatsioon, 

mis tähistab midagi,  mis selle koha peal varem asus ja mis 1950tel 

aastatel hävitati. 

Mida see maastikuarhitektuuri teos tähistab? 

 

25. Mis on pildil? 

 

 

Sarapiku talu maisilabürint 

26. Nimetage 1939. aasta valdade reformi tagajärjel tekkinud vallad praeguse 

Ida-Virumaa territooriumil (13p) 

 

● Alutaguse vald (1939) – moodustati Auvere-Joala ja Peetri vallast 

● Erra vald (1939) – moodustati Erra ja Pada vallast 

● Illuka vald (1939) – moodustati Illuka ja Vasknarva vallast 

● Jõhvi vald (1939) – moodustati Jõhvi ja Voka vallast 

https://et.wikipedia.org/wiki/Alutaguse_vald_(1939)
https://et.wikipedia.org/wiki/Erra_vald_(1939)
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● Kohtla vald (1939) – moodustati Kohtla ja Järve vallast 

● Lüganuse vald (1939) – moodustati väikeste piirimuudatustega Püssi 

vallast 

● Maidla vald (1939) – moodustati Maidla ja Püssi vallast 

● Mäetaguse vald (1939) – moodustati Mäetaguse ja Jõhvi vallast 

● Narva vald (1939) – jäi endise nime all endistesse piiridesse 

● Tudulinna vald (1939) – jäi endise nime all endistesse piiridesse 

● Tärivere vald (1939) – moodustati Iisaku ja Mäetaguse vallast (29. 

aprillil 1940 ümber nimetatud Iisaku vallaks) 

● Vaivara vald (1939) – moodustati Vaivara, Voka ja Peetri vallast 

● Vasknarva vald (1939) – moodustati väikeste piirimuudatustega 

Vasknarva vallast 

 

27.Kus asuvad need viimase 10 aasta jooksul endale pealinna tiitli võtnud 

paigad? (12 p) 

 Meepealinn - Karksi - Nuia 

Kuumapealinn - Võru 

Laulupealinn - Kärdla 

Savipealinn - Aseri 

Külmapealinn - Jõgeva 

Päikesepealinn - Kuressaare 

Mudapealinn - Haapsalu 

Matkapealinn - Aegviidu 

Veinipealinn - Põltsamaa 

Lõõtsapealinn - Põlva 

Korvpallipealinn - Rapla 

Peipsi pealinn - Mustvee 
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28. Nimetage pindalalt 8 suurimat linna Eestis. (8p) 

Pärnu 

Paide 

Narva-Jõesuu 

Haapsalu 

Tallinn 

Tartu 

Narva 

Kohtla-Järve 

 

29. Milliste valdade territooriumil asub Alutaguse Rahvuspark? (4p) 

Rahvuspark asub Ida-Viru maakonnas, peamiselt Alutaguse valla 

territooriumil, ulatudes veidi ka Lüganuse, Jõhvi ja Toila valdade 

territooriumile  

30. Millised riigigümnaasiumid on avatud alates 2016. aasta sügisest. (7p) 

2016. aasta sügisel alustasid õppetööd Põlva Gümnaasium, Valga 

Gümnaasium ning Hiiumaa Gümnaasium, 2018. aastal Rapla 

Gümnaasium, Paide Gümnaasium ja Viimsi Gümnaasium, 2019. aastal 

Kohtla-Järve Gümnaasium. 

 

 

 

 

 


