
Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskuses	  selgitati	  kloostripäeval	  mälumängutšempion 

Kloostripäeval,	  15.	  augustil	  toimus	  Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskuse	  peeglisaalis	  44.	  Kloostriturniir.	  Kohale	  olid	  tulnud	  

mälumängurid	  Tallinnast,	  Tartust,	  Haapsalust,	  Keilast,	  Järvamaalt,	  Harjumaalt	  ja	  Virumaalt.	  Mängu	  juhtisid	  
Peeter	  Kubo,	  Jaan	  Loide	  ja	  Edurad	  Rihm.	  	  
Esitati	  100	  küsimust	  sõnas,	  helis,	  piltide	  ja	  esemetena.	  Küsimused	  olid	  seekord	  raskemad	  kui	  tavaliselt	  –	  seda	  

näitas	  võistkondade	  poolt	  antud	  soolovastuste	  arv,	  mis	  seekord	  ulatus	  15.	  Meie	  mälumängu	  võitjatele	  pani	  ka	  
seekord	  välja	  eriauhinna	  meie	  kuldsponsor	  Tallinna	  Keskaegne	  restoran	  Olde	  Hansa	  –	  selleks	  oli	  raehärrade	  
pidulik	  ja	  rikkalik	  jahipeolõuna.	  Nagu	  alati	  peeti	  meeles	  neid	  võistlejaid,	  kelle	  sünnipäevad	  jäid	  ajavahemikku	  06–

08.	  2010.	  15	  mälumängurit	  said	  meie	  traditsioonilised	  „sünnipäevapudelid“,	  mille	  olid	  pannud	  kingiks	  Pirita	  
Regatimaja	  Veinipood,	  AS	  Liviko	  ja	  Altia	  Eesti	  OÜ.	  	  
Meie	  aukülaliseks	  oli	  Enn	  Limberg	  –	  mees,	  kelle	  nimi	  on	  kuldsete	  tähtedega	  kirjutatud	  Eesti	  mälumängu	  ajalukku.	  

Valdo	  Pandi	  ja	  Hardi	  Tiiduse	  kõrval	  on	  tema	  üks	  neist,	  tänu	  kellele	  on	  mälumäng	  Eestis	  muutunud	  
rahvaspordialaks.	  	  
Triaadide	  tšempionaadi	  maskottideks	  olid	  kolm	  rebast	  –	  Pi,	  Ri	  ja	  Ta.	  Nende	  autorid	  on	  tuntud	  keraamikud	  Ülle	  

Sink	  ja	  Aare	  Freimann	  (AARÜLL	  Keraamika	  –	  Koopa	  Galerii).	  Väga	  pingelises	  ja	  tasavägises	  mängus	  suutis	  võita	  
Kloostriturniiri	  tšempioni	  tiitli	  ja	  Gravex	  Balti	  „kuldmedalid“	  meeskond	  NOTI	  (Hugo	  Tang,	  Mati	  Niin,	  Jaan	  Õunpuu)	  
75	  punktiga	  200st	  võimalikust.	  Hõbeda	  said	  Keila	  mehed	  Toivo	  Lodjak,	  Allar	  Viivik	  ja	  Viktor	  Treimuth	  71	  punktiga.	  

Pronks	  läks	  võistkonnale	  Türi	  Dracula	  (Alar	  Särgava,	  Aksor	  Koit,	  Urmas	  Tarvis)	  69	  punktiga.	  Neljas	  oli	  võistkond	  
MUTATO	  NOMINE	  (Anne	  Ehala,	  Sven	  Oidjärv)	  68	  punktiga.	  Esikuuiku	  lõpetasid	  võistkond	  DUUBEL	  (Ove	  Põder,	  
Rein	  Põder,	  Tauno	  Vahter)	  67	  punktiga	  ja	  TOAKÄRBES	  (Igor	  Habal,	  Kristjan	  Lavin,	  Madli	  Lavin)	  63	  punktiga.	  	  

Edukamaks	  naisvõistlejaks	  oli	  Anne	  Ehala	  Haapsalust	  ja	  tugevaim	  koolinoor	  oli	  Maria	  Metsaorg	  Piritalt.	  Kokku	  
jagati	  välja	  70	  auhinda	  ja	  kingitust.	  	  
 

 

 



 

Meie	  seekordsed	  koostööpartnerid	  olid	  Tallinna	  Kultuuriväärtuste	  Amet,	  Pirita	  Klooster,	  Pirita	  Linnaosa	  Valitsus,	  
Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskus,	  Pirita	  Selver,	  Pirita	  arvutiäri	  SpinTek,	  Pirita	  TOP	  Spa,	  Pirita	  Regatimaja	  Veinipood,	  Pirita	  
kauplus	  Extreme	  Sport,	  Pirita	  linnaosa	  leht,	  restoran	  Olde	  Hansa,	  Koger&Partnerid,	  KUMU,	  Gravex	  Balti,	  Eesti	  

Olümpiakomitee,	  Eesti	  Kirikute	  Nõukogu,	  Eesti	  Piibliselts,	  Eesti	  Filmi	  Sihtasutus,	  Altia	  Eesti	  OÜ,	  AS	  Liviko,	  
Moestuudio	  Must	  Luik,	  Gladius	  Baltic	  OÜ	  (militaar-‐	  ja	  jahikaubad),	  dvd-‐tootja	  Sonatiin	  OÜ,	  Lastekaitse	  Liit,	  Mac	  
Bar-‐B-‐Que,	  Arvuti	  Ait,	  Eesti	  muuseumiühing,	  Eesti	  Televisioon,	  raamatukauplused	  Rahva	  Raamat	  ja	  Apollo,	  

kirjastused	  Koolibri,	  Olion,	  Menu,	  TEA,	  Digipraktik,	  Kunst,	  Ersen,	  Tuul&Nool,	  Grenader,	  Kirilill,	  AS	  Ühinenud	  
Ajakirjad,	  Maalehe	  kirjastus,	  Eesti	  Ekspressi	  raamat,	  AS	  Ajakirjade	  kirjastus,	  Jazzkaar,	  von	  Krahli	  teater,	  Tallinna	  
Linnateater,	  teater	  NO99,	  VAT-‐teater.	  Oma	  töid	  andsid	  auhindadeks	  tuntud	  kunstnikud	  –	  graafikud	  Kadi	  Kuremaa	  

ja	  Leonhard	  Lapin	  ning	  keraamikamaalija	  Helina	  Tilk.	  Täname	  kõiki	  neid,	  kes	  leidsid	  võimaluse	  toetada	  meie	  
traditsioonilist	  Kloostriturniiri.	  Mälumänguritega	  kohtume	  järgmine	  kord	  laupäeval,	  25.	  septembril	  kell	  12.00	  
Pirita	  Vaba	  Aja	  Keskuse	  peeglisaalis,	  kui	  toimub	  8.	  Hardi	  Tiiduse	  memoriaal	  Mälugigant	  –	  2010.	  

	  

Eduard	  Rihm,	  Jaan	  Loide,	  Peeter	  Kubo 

 


