
Hirvekarika	  võitsid	  Keila	  mehed	  

19.	  märtsil	  toimus	  Pirital	  traditsiooniline	  mälumäng	  –	  46.	  Kloostriturniir.	  Selle	  korraldasid	  Pirita	  Vaba	  

Aja	  Keskus	  koos	  Eesti	  Mälumängu	  Liiduga.	  Selle	  mälumängu	  juhtideks	  olid	  nagu	  alati	  Jaan	  Loide,	  
Eduard	  Rihm	  ja	  Peeter	  Kubo.	  Nemad	  koostasid	  ka	  küsimused,	  mida	  kokku	  oli	  seekord	  80	  (20	  pilti,	  20	  
kiirküsimust,	  35+5	  tavaküsimust).	  Auhindu	  said	  kõik	  osavõtjad.	  Pirita	  mängudel	  antakse	  ainsana	  

vastanud	  võistlejatele	  lisaks	  ühele	  preemiapunktile	  veel	  hinnaline	  esemeline	  auhind.	  Seekord	  anti	  
kolm	  soolovastust.	  Kokku	  jagati	  ligi	  40	  auhinda.	  Kuna	  tegemist	  oli	  aprillieelse	  naljaga	  vürtsitatud	  
mänguga,	  siis	  Gravex	  Balti	  poolt	  oli	  pandud	  välja	  eriline	  hirvekarikas,	  mille	  sai	  IV	  koha	  omandanud	  

võistkond.	  Meie	  kuldsponsor	  Tallinna	  Keskaegne	  Restoran	  Olde	  Hansa	  kostitas	  turniiri	  võitjaid	  
kaupmehe	  rikkaliku	  ja	  piduliku	  õhtusöögiga.	  Sünnipäevalapsi	  pidasid	  meeles	  Altia	  Eesti	  AS	  ja	  Liviko	  
AS.	  Seekordse	  mängu	  maskottideks	  olid	  kolm	  keraamilist	  jalgadega	  kala,	  mille	  autoriks	  on	  Meistrite	  

Hoovi	  Keraamika	  Kojas	  tegutsev	  tuntud	  kunstnik	  keraamik	  Hemmelin	  Malken.	  
Esikoha	  auhinna	  ja	  Gravex	  Balti	  kuldmedalid	  võitsid	  81	  punktiga	  kuulsusrikka	  meeskonna	  Duubel	  
liikmed	  Ove	  Põder	  ja	  Rein	  Põder,	  kes	  seekord	  võistlesid	  kahekesi.	  Hõbeda	  sai	  meeskond	  Issanda	  Vits	  

(Indrek	  Salis,	  Jevgeni	  Nurmla,	  Alar	  Heinaste)	  75	  punktiga.	  Kolmandale	  kohale	  tulid	  noored	  Kadi	  Jairus	  
ja	  Tanel	  Jairus	  74	  punktiga	  (võistkond	  MÖH).	  Neljas	  koht	  läks	  jagamisele	  Keila	  ja	  Põhjaranniku	  
meeskondade	  vahel,	  kuna	  aga	  kiirküsimuste	  bloki	  vastasid	  edukamalt	  Keila	  liikmed,	  siis	  hirvekarika	  

omanikuks	  said	  Keila	  mehed	  Viktor	  Treimuth,	  Toivo	  Lodjak	  ja	  Margus	  Välja.	  Viienda	  koha	  said	  
Põhjaranniku	  mehed	  Andrus	  Hütt,	  Madis	  Replik	  ja	  Kalmer	  Männik.	  Esikuuiku	  lõpetas	  Historia	  
meeskond	  koosseisus	  Janek	  Salme,	  Erkki	  Bahovski	  ja	  Heiki	  Suurkask.	  	  

Täname	  kõiki,	  kes	  leidsid	  võimaluse	  toetada	  Pirita	  traditsioonilist	  mälumängu.	  Meie	  koostööpartnerid	  
on	  Tallinna	  Kultuuriväärtuste	  Amet,	  Tallinna	  Keskaegne	  Restoran	  Olde	  Hansa,	  Pirita	  
Majandusgümnaasium,	  Gravex	  Balti,	  Pirita	  klooster,	  Pirita	  infotehnoloogiakauplus	  SpinTek,	  Pirita	  Top	  

Spa,	  Pirita	  Selver,	  Eesti	  Piibli	  Selts,	  dvd-‐sid	  tootev	  firma	  Sonatiin,	  Altia	  Eesti	  AS,	  AS	  Liviko,	  
raamatukauplus	  Rahva	  Raamat,	  Eesti	  Kino	  Sihtasutus,	  Eesti	  Teatriliit,	  kirjastused	  Koolibri,	  Eesti	  
Raamat,	  Grenader,	  Kunst,	  Olion,	  Menu,	  Maalehe	  Raamat,	  AS	  Ajakirjade	  Kirjastus,	  Kirilille	  kirjastus,	  

Tallinna	  Linnateater,	  Teater	  NO99,	  Von	  Krahli	  teater,	  VAT-‐teater,	  Theatrum	  ja	  Jazzkaar.	  
Järgmine	  kord	  kohtume	  mälumänguritega	  15.	  augustil	  Pirita	  kloostri	  päeval,	  mil	  toimub	  47.	  
Kloostriturniir.	  

	  


