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1. See, mida küsime, on olemas meil kõigil ja koosneb hulgast osadest, milledest paar kannavad 

ilusaid nimesid nagu maxilla ja mandibula. Teadlased, kes seda asjandust uurivad, on 
kranioloogid. Üle ilma tuntud on selle küsitava asja kompositsioon koos kahe tibia´ga. Millest 
käib jutt? 

 
 
 
2. Pildil on 1984. aastal loodud institutsiooni 

1989. aastal uksed avanud hoone (arhitektid 
Mikko Heikkinen ja Markku Komonen). 
Tegemist on ehitisega, mis peaks olema silma 
jäänud küllaltki paljudele inimestele, 
arvestades, et selle keskmine aastane 
külastajahulk jääb vaid napilt alla 300 000 
inimese. Millise institutsiooni käsutuses see 
hoone on? 

 
 
 
 
3. Tahame teada, kes on see Lätis sündinud Eesti kergejõustiklane, kes on ühel 

olümpiaprogrammi kuuluval kergejõustikualal praegu kehtiva Eesti rekordi omanik, 
kuid pole sellel alal ealeski võitnud ainsatki Eesti meistrivõistluste medalit? Veel üks 
lisavihje – ta on sel samal võistlusalal võitnud ka ühe tiitlivõistluste medali. Kes? 

 
 
 
4. Täna ei teatagi enam päris täpselt, kuidas vuvuzela oma nime sai, kuid vähemalt oma 

päritolumaal ja vähemalt spordisõprades tekitavad vuvuzela’d küll koduse tunde. Vahepeal 
taheti neid spordiplatsidel keelata, kuid fännide vastuseisu tõttu keelust loobuti. Muumaalaste 
jaoks on see küll veel harjumatu, kuid peagi tutvuvad maailma spordihuvilised sellega kindlasti 
lähemalt. Mis see salapärane vuvuzela on ja mis on selle kodumaa? (1 õige, 1 punkt) 

 
 
 
5. Briti ja Norra teadlaste hinnangul kohanevad nad tavaliselt teistest inimestest sotsiaalselt 

halvemini. Uuringute kohaselt on neil ka tavapärasest vähem sõpru ja seetõttu võib neid 
ohustada ärevushäirete ja depressiooni tekkerisk. Veelgi enam – Stalini-aegses NSV Liidus 
olevat neil kuuldavasti olnud suurem tõenäosus sattuda vangilaagrisse või Siberisse asumisele. 
Mõnedes seltskondades peetakse neid egoistideks, ihnsateks või muidu veidrikeks ning üldiselt 
pälvivad nad ärapöördumist või vähemalt tekitavad küsimusi ja hämmingut. Nende 
eestkõneleja on praeguses Eestis Lauri Beekmann, varem on nende tegevust koordineerinud ka 
nt Ignar Fjuk ja Olev Remsu. Mis seltskonnast on jutt? 
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6. Forficula auricularia kodumaa on Euroopa, kuid inimese abiga elab ta tänaseks kõikjal üle 

maailma. Nimi annab sellele olevusele teenimatult halva maine, mistõttu oleme teda 
lapsepõlves vist küll kõik kartnud. Päikest ta eriti ei armasta, päeval peidab ta end puukoorte, 
lehtede, vedelema jäänud topsikute ja muu ribu-räbu varju. Aktiivsemalt tegutseb öösiti, on 
kõigesööja – hävitab hulgaliselt kahjurputukaid ning lestasid, tuppa sattudes ei ütle ära ka 
näiteks leiva söömisest. Kätte teda siiski võtta ei tasu, sest ennast kaitsma on ta visa, inimnaha 
augustamine pole tema jaoks probleem. Kes? 

 
 
7. 1901. aastal asutati Stockholmis ettevõte, mis tootis esialgu õlilampe (neid kasutati nt 

majakates). Kümnendi lõpul sundis kasvav konkurents otsima uusi väljundeid ning üsna varsti 
leitigi oma tootenišš, millele ollakse truuks jäänud tänaseni. Algas koostöö Axel Wenner-
Greniga, kellest sai uue toote müügiesindaja Saksa-, Inglis- ja Prantsusmaal. Rakendati uudset 
müügimeetodit, mille märksõnadeks olid vahetu kogemus, kvaliteet ja detailid. Sellele aeg-ajalt 
skandaalikesi tekitavale strateegiale on truuks jäädud siiani – igatahes harilikest poodidest selle 
kaubamärgi tooteid naljalt ei leia. Aga tegu ongi omamoodi luksusega, milleni iga lihtsurelik ei 
peagi küündima. Tänasel päeval on filiaale ~50 riigis, Eestisse jõuti 2004. aastal. Mis firma?  

 
 

8. Pildil näete noort meest 
Mark Zuckerbergi, kes on  
väidetavalt maailma läbi 
aegade noorim miljardär. 
Ta on tavaline noor kutt, 
kel on mitmed eakohased 
huvid – seda saavad terava 
silmanägemisega huvilised 
välja lugeda ka tema 
suhtlusvõrgustiku kontolt. Miljardit ei saanud ta päranduse teel, vaid pidi ise usinalt oma pead 
(ja muid kehaosi) liigutama. Ajakirja Forbes tabelitesse jõudis ta 2008. aastal 23-aastaselt, kui 
tema varanduseks hinnati (mõnedel andmetel väga tagasihoidlikult) 1,5 miljardit dollarit. Eks 
paljud siinolijadki ole sellesse oma pisipanuse andnud. Mis on Zuckerbergi rikkaks teinud?  

 
 
9. See mainekas sporditeadlane ja 1988. aasta Eesti kergejõustikumeister on sündinud 1963. 

aastal, bioloogiakandidaadi kraadi omandas ta 1990. aastal. Tema peamised uurimissuunad on 
hormonaalmuutuste tähtsus töö- ja saavutusvõimes, sportliku treeningu monitooring ning 
treeningu mõju organismile. Aastail 1990-1994 oli teadustööl Stockholmi Kuninglikus 
Meditsiiniinstituudis, hiljem töötanud Eestis. Teoreetilisi teadmisi treeningu ülesehitusest on ta 
edukalt ellu viinud praktikas – tema õpilased on häid tulemusi saanud nii OM- kui ka MM-
tasandil. Spordiga on kokku puutunud ka küsitava isa, olles muuhulgas mitmekordne Eesti 
meister ja edukas noortetreener korvpallis. Kes on see mees? 

 
 

10. Kuulete üht meile nii tuttava suvise-sumeda meloodiaga Arne Oidi laulu, mis eesti keeles 
kannab nime “Suveöö”. Sedapuhku on küll tegu tõlkega ühte teise keelde ja laulab mees, kes 
on vikipeedia andmeil teinud koostööd ka Tom Jonesi ja José Felicianoga. Kes laulab? 
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11. Maineka filmilavastaja Timur Bekmambetovi tõsisemaks läbilöögifilmiks võib pidada 2004. 
aastal ekraanile jõudnud linateost, mis põhineb vene ulmekirjaniku Sergei Lukjanenko 
raamatule ja mille peaosas oli kuulus Konstantin Habenski (“Admiral”, “Saatuse iroonia: lugu 
läheb edasi” jt). Ilmumise järel kerkis film kiiresti ka tol hetkel kõigi aegade suurimaks 
rahateenijaks Vene filmide seas. Linateose mõju osutus aga laiemaks kui filmikunst – sellest 
on innustust saanud näiteks aktiivsed noored, kes kasutavad filmi nime oma ideede 
propageerimisel. Mis on siis selle tänaseks juba ka ühe järje saanud filmi nimi?  

 
 
12. Piltidel on kaks maailma tippatleeti. Kui tunnete ühte, siis pole keeruline välja mõelda ka teist. 

Kuidas on nende nimed? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. 1902. aastal formeerus Šveitsis Bernis mitteametlik sõpruskond, mis nimetas end Olümpia 
Akadeemiaks (saksa k Akademie Olympia). Sõpruskond pidas pikki ja sisukaid diskussioone 
erinevatel filosoofilistel ja teaduslikel teemadel. Selle pealiikmed olid Rumeenia filosoof ja 
matemaatik Maurice Solovin, Šveitsi matemaatik Conrad Habicht ning seda juhtiv küsitav 
(1879-1955). Usutakse, et osalt just tänu Olümpia Akadeemia mõjule algas Bernist 1905. aastal 
küsitava tähelend, mida kroonib muuhulgas ka 1921. aastal pälvitud Nobeli füüsikapreemia. 
Kes oli selle Olümpia Akadeemia juht? 

 
 
14. Tuntuim karboksüülhape on etaanhape, mis on ka meie igapäevaelus enim kasutamist leidev 

hape. Selle happe vesilahusega soovitatakse muuhulgas hävitada roostet, ravida soolatüükaid 
ning meduusi kõrvetusi ja see pidavat aitama tõrjuda koeri kõrvu kratsimast, kanu üksteist 
nokkimast jne. Mis nime all meie seda hapet või happe vesilahust tunneme? 

 
 
15. Pruritus on üks ebameeldiv tunne ja häiriv probleem, millele teadlased pole tänini tõhusat ravi 

leidnud. Igatahes on see tuttav meile kõigile. Selle ilmnemisel reageerib inimene üldjuhul 
instinktiivselt ja manuaalselt. Mitmedki meist teevad seda ka praeguse mälumängu ajal. 
Teadlased eristavad kahte erinevat tüüpi: kerget vormi, mida saab ravida antihistamiiniga, ning 
raskemat vormi, mida ravida ei saa. Koguni kümme protsenti maailma inimestest kannatavat 
selle ilmingu kroonilise vormi all ning selle põhjuseks võib olla mõni neeru- või 
verehaigustest, HIV, ureemia, sapiteede sulgus või maksahaigus. Segadust tekitab seik, et 
tegelikult toimub pruritus ajus, kuid annab endast märku hoopis teistes keha piirkondades. 
Viimaste uuringute kohaselt on sellega seotud geen, mis kannab nime GRPR. Millest on jutt?  

 



Teadlaste ÖÖ mälukas. Eesti Spordimuuseum, 25. september 2009. IV plokk 
 
 
16. Belgia jurist ja matemaatik Victor D’Hondt (1841-1901) käis 1870. aastate lõpul välja ühe 

matemaatilise meetodi, mida paljud riigid (osalt küll modifitseeritud kujul) ühes elusfääris 
tänini kasutavad. Eestiski on D’Hondti meetod kasutusel ning võib öelda, et aeg-ajalt (ja 
ilmselt üsna peagi taas) tekib sellest paksu pahandust – ühtedele justkui meeldib, aga teistele 
jälle mitte. Muidugi leidub ka neid, keda see üldse ei huvita, kuid isegi vastava huvi olemasolu 
korral tuleb neil, kes seda protsessi ise mõjutada tahavad, esmalt passi vaadata. Millises 
elusfääris, millise protsessi mõjutamisel siis seda meetodit kasutatakse? 

 
 
17. Ahluofoobid jätsid ilmselt tänasele üritusele tulemata. Keda või mida kardavad ahluofoobia 

all kannatavad inimesed? 
 
 
18. Küsitav saar – „tuulte ja päikese ja tuuleveskite kodumaa“ –  on Saaremaast umbes poole 

väiksem, kuid siiski Läänemeres suuruselt kolmas. Emamaast eraldab seda piklikku maalappi 
(pikkus 137 km, laius 16 km) Kalmari väin, kuid ühendab 6 km pikkune ja saarega sama nime 
kandev sild. Suurimas linnas on elanikke ~3 000 ning kogu saarel ~25 000. Sealne Sollideni 
loss on riigi kuninga ning ta pereliikmete suveresidents. Suuresti lubjakivist koosneval saarel 
on kive ja kadakaid ohtralt, mulda seevastu napilt. Seal asub ka UNESCO maailmapärandi 
nimekirja  kuuluv iseäraliku elukooslusega maailma suurim alvar. Millisest saarest on jutt? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
19. Järgmised taliolümpiamängud toimuvad 

2010. aastal Vancouveris. Vahtralehemaal 
on OM seni varem toimunud kaks korda: 
1976 Montrealis ja 1988 Calgarys. Kanada 
võitis nendelt mängudelt kokku 16 medalit. 
Küsime aga – mitu neist medaleist olid 
olümpiakullad? 

 
 
 
 
20. Pildil on paarikümne aasta vältel Eesti Teaduste 

Akadeemia juhtfiguuride hulka kuulunud (vana)härra. 
Kolleegide hinnanguil mees nagu orkester. Kes? 
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21. Kunstide, aga ka teaduste ja üldse vaimse tegevuse kaitsejumalannad on teatavasti 9 muusat. 

Nendenimelisi filmi-, arvutimängude, videomängude jm tegelasi on aegade jooksul teada 
mitmeid. Ka ühe viimastel nädalatel skandaalse kuulsuse omandanud autofirma tootmises on 
hetkel kaks mudelit, mis kannavad muusade (ladinakeelset) nime. Need mudelid on müügis ka 
Eestis. Õigupoolest on tegu küll põhimudeli ja sellest veidi suurema sedaanvariandiga, 
kusjuures põhimudel valiti aastail 1991 ja 2006 Euroopa Aasta Autoks. Nimetage need 
mudelid? (üks õige = üks punkt) 

 
 
22. Mitte kõik meie spordisangarid pole rahvuselt eestlased ja mitte kõik eestlastest spordisangarid 

pole saanud esindada Eestit. Ühel olümpial juhtus nii, et hõbemedali võitsid kaks spordimeest, 
kes võiks vabalt kuuluda Eesti medalivõitjate hulka, ehkki meie kodused arvepidajad neid 
millegipärast pidevalt ”ära unustavad”. Üks neist oli Läänemaalt pärit maadleja, kes esindas 
Rootsit ja teine Petserimaal sündinud aerutaja, keda peeti leningradlaseks. Mõlema puhul on 
küllalt alust, et neid ”omaks” tunnistada. Mis aastal ja kus linnas nad OM-medali võitsid? 

 
 

 
23. 1990. aastate hakul rahvusvahelise spordieluga 

(taas)liitudes põrkusid eestlased mitmete uute olude 
ja probleemidega. Ühena kerkis esile doping – ehk 
vajadus teada ja tunda dopingukontrolli 
protseduure, dopinguaineid ja dopingu olemust 
üleüldse. Valgete laikude täitmisel aitas tublisti 
kaasa 1993. aastal Inreko Pressi poolt välja antud, 
tänaseks juba legendaarse kuulsuse omandanud 
trükis “Dopingu ABC”. Selle koostajaks oli 
kindlasti üks asjaga kõige rohkem kursis olevaid 
Eesti spordimehi. Näete teda ka pildil. Kes? 

 
 
 

24. Hollandi Radboudi ülikooli teadlaste uuringud näitavad, et küsitava teguri mõju võib muuta 
osa inimkonnast ajutuks mõmisejaks ning võib hävitada nende otsustusvõime. Mitmete 
tunnustatud psühholoogide hinnangul piisab vaid paarist minutist, et hajuks keskendatus 
testidele, millega mõõdetakse loogikat ja mälu; veelgi pikemaajalise doosi korral püsib oht, et 
mõttetöö peatub sootuks. Suureneb riskivalmidus ja impulsiivsus ning ratsionaalne mõtteviis 
jääb tahaplaanile. Spekuleeritakse, et mitmed seejuures vallandunud neuroloogilised 
mehhanismid on tihedalt seotud reproduktiivsuse-küsimusega. Ja veel – mitmete välismaiste 
asjatundjate hinnanguil on Eesti meeste võimalus ohuallikaga vahetult kokku puutuda üks 
suuremaid maailmas. Millest on jutt?  

 
 
 

25. Mis filmist pärineb nähtav videolõik? Vastuseks sobib nii eesti- kui ka originaalkeelne 
pealkiri. 
 



Teadlaste ÖÖ mälukas. Eesti Spordimuuseum, 25. september 2009. VI plokk 
 
 
 
26. Tartus asub teaduskeskus Ahhaa, kuid ka Tallinnas on oma tehnika- ja 

teaduskeskus, mis asutati 1999. aastal kunagise energeetikamuuseumi baasil. 
Mis on selle augusti lõpus oma 10. sünnipäeva tähistanud asutise nimi? 

 
 

 
27. Varna Bulgaarias, Brašov Rumeenias, Katowice Poolas, Eisenhüttenstadt Saksamaal ja veel 

mitmed linnad on kunagi kandnud ühe oma eluajal väga kõrgelt hinnatud teadusmehe, oma 
riigi teaduste akadeemia auliikme (1939) ja veel mitmete eri teadusharude akadeemiate 
auliikme, kümnete teaduspublikatsioonide autori nime. Kelle nime need linnad on kandnud? 

 
 
28. Sel nädalavahetusel Singapuris toimuva “öise” F1 etapi puhul on paslik meenutada ka 

möödunud aastat, kui seal läbi viidud F1 ajaloo esimese kunstvalguses sõidu võitis Fernando 
Alonso. Kired selle sõidu ümber on taas möllama löönud ning juba on saanud teatavaks, et 
Alonso võit sai teoks ainult tänu ebaausale kokkumängule ja meeskonnakaaslase Nelson 
Piquet´ tahtlikule avariile. Juhul kui Alonso esikoht tühistatakse, saaks võidu tema järel teisena 
lõpetanud mees. Selle selli hingekirjas seni veel ühtegi F1 etapivõitu pole ja esimest korda oli 
ta F1 etapil liidripositsioonil just selsamal etapil. Tänavusel hooajal on ta hetkeseisuga 6. 
kohal. Kes? 

 
 
 
 
29. Nii nagu tublil mälumänguril pole vahet, kas öö või päev, on 

ka pildil nähtav mees igal ajal innukalt hakkamas. Ta on 
kunagine maailma juunioride esinumber 3000m 
takistusjooksus ning omaealiste EM-i hõbe (1987). Kes? 

 
 
 
30. Kuidas nimetatakse valguse ja varju 

piiri planeedi või planeedi kaaslase 
pinnal? Kui keegi valgusest või varjust 
midagi eriti arvata ei oska, võib mõelda 
ka “kreemi” ning “musta neegri” peale... 

 



Teadlaste ÖÖ mälukas. Eesti Spordimuuseum, 25. september 2009. VII plokk 
 
 

 
31. Pildil on lind, kelle kohta vanades 

rahvajuttudes on räägitud, et ta oli nii 
laisk, et magas päevad läbi ning 
inimene võis talle metsarajal 
ettevaatamatult kõndides peaaegu 
peale astuda. Seevastu tänapäevased 
rahvajutud väidavad, et küsitava 
linnukesega samanimelist ilmingut 
saab vägagi edukalt ravida Prostamol 
Unoga. Niisiis - keda näete pildil? 

 
 
 
 
 
32. Mis arv/number? 

* tähtede arv esperanto tähestikus 
* füüsikas: neljas maagiline arv 
* matemaatikas: täiuslik arv (võrdub oma pärisjagajate summaga) 
* keemias: nikli (4. perioodi VIII rühma metalli) järjenumber 
* ÜLKNÜ (komsomoli) tavaliikmete ülemine vanusepiir 
* Selles eas surid Heath Ledger, Brandon Lee, Sergei Grinkov ja Dražen Petrovič 
* Doominokivide arv standardses mängukomplektis 
* Homme saab nii vanaks USA tennisestaar Serena Williams 

 
 
 
33. Sel, mida küsime, näikse olevat sügavad juured – Herodotos viitab millelegi niisugusele juba 

igiammuses Liibüas ning paralleele on leitud ka defloratsiooni-riitustega Mesopotaamias. 
Mõnede ajaloolaste arvates võib tegu olla hoopis valgustusajastu kui mitte lausa 
väljamõeldisega, siis liialdava propagandaga, mille abil õhutati antifeodaalset “räpast 
romantikat”. Tegelikult võis poolmütoloogilise droit de seigneur´ kehtestamise tagamõte olla 
hoopis selles, et talupojad end lisamaksu abil sellest kohustusest vabaks ostaks. Teadlaste 
kahtlemine ei näi kuigivõrd vähendavat selle elujõudu rahvajuttudes ja ilukirjanduses ega 
laiemalt kultuuris üldse. Millest on jutt?  

 
 
34. Kõige rohkem kordi on olümpiamängud toimunud USA-s – kokku kaheksa korda. Huvitaval 

kombel ei tundu see olevat meile kuigi sobiv võistluspaik, sest vaid üks eestlane on USA-s 
toimunud mängudel suutnud võita olümpiakulla. Kes? 

 
 
35. Teadlastest ja teadusest on kirjutatud palju ilukirjanduslikke teoseid. Ühe neist on kirja pannud 

19-aastane Mary Shelley ning ilmus see teos 1818. aastal. Raamatu peategelaseks on noor ja 
uudishimulik teadlane Victor. Millise nime all maailm seda teost tunneb? 
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36. See 1982. aastal sündinud ja lauatennise kaudu sporti tulnud Eesti taliolümpialane (2006), 
hüüdnimega daF, on oma alal mitmekordne Eesti ja Valgamaa meister (lisaks Läti MV hõbe) ja 
võitnud medaleid mujaltki (nt kiiking). Parim rahvusvaheline saavutus on ilmselt sõjaväelaste 
MM-i 16. koht (2003). Spordi kõrvale ta aga õppimist ei sobita. Rõõmsana tõdeb ta oma 
kodukal, et olemata jäänud kõrgkooliõpingud said suurepärase asenduse ajutise koristamis- ja 
baaritööga Norras. Tema lemmikkangelane on Kalevipoeg ja lemmikfilm „Kariibi mere 
piraadid“. Kes? 

 
 
 
37. Kõgil kolmel allpool oleval pildil on üks ja seesama spordimees. Kes? 

 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
38. Eesti Teaduste Akadeemia välisliikmete hulgas on 2 naist – Ilse Lehiste ja Els Oksaar. 58 

niiöelda kohaliku akadeemiku hulgas on aga kõigest üks naine. Kes? 
 
 
 

39. 2000. aastast töötab Tartu ülikooli juures vivaarium, mille ülesandeks on võimaldada oma 
teadustöös ... kasutavatel teadlastel oma igapäevatööd kergemini ja paremini teha. Millega või 
kellega TÜ Vivaarium tegeleb? 

 
 
 
40. Mängime üht kunagi USA edetabelis esikohal olnud lugu, mis täna tuntud eduka 

“spordilauluna”. Vikipeedia andmetel kasutavat seda staadionile sisenemise loona näiteks 
tuntud jalgpalliklubi Olympique Marseille. Kes on esitaja? 
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1. Pealuu, kolju / DL 
2. Heureka / KV 
3. Pavel Loskutov (maratonijooks) / RM 
4. Lärmipasun; Lõuna-Aafrika Vabariik / KV 
5. Karsklased / RM 
 
6. Kõrvahark / DL 
7. Lux (tolmuimejad) / RM 
8. Facebook´i looja / DL 
9. Mehis Viru / KV 
10. Dave Benton / KV  
 
11. Öine Vahtkond / KV 
12. Kaki (Abubaker Kaki Khamis) & Kaka (Ricardo Ize cson dos Santos Leite) / KV  
13. Albert Einstein / KV 
14. Äädikas / DL 
15. Sügelemine / RM 
 
16. Valimised (häälte jagunemise süsteem) / DL 
17. Pimedust, hämarust; õigeks võib lugeda ka öö / DL 
18. Öland / RM 
19. Mitte ühtegi olümpiakulda / RM 
20. Arno Köörna / RM 
 
21. Renault Clio ja Thalia ehk siis ajaloo muusa Kleio ja komöödia muusa Thaleia / DL 
22. Melbourne 1956 / RM 
23. Toomas Savi / KV  
24. Ilus naine, seksikas naine / RM 
25. “Ehast koiduni”, “From Dusk till Dawn”; Salma H ayek, “Satanico Pandemonium” / RM 
 
26. Energia avastuskeskus (vana nimega Energiakeskus) / KV 
27. Stalin / DL 
28. Nico Rosberg / RM 
29. Vjatšeslav Košelev / RM 
30. Terminaator / DL 
 
31. Öösorr / DL 
32. 28 / RM 
33. Esimese öö õigus; ius primae noctis / RM 
34. Andrus Veerpalu (2002, Salt Lake City) / RM 
35. Frankenstein / DL 
 
36. Deyvid Oprja / KV 
37. Viktor Sanikidze / KV 
38. Ene Ergma / DL 
39. Katseloomad / DL 
40. Van Halen “Jump” / KV  

  Küsimusi koostasid: Kalle Voolaid, Daimar Lell ja Rait Männik 


