
Jüri mälumäng 9. november 2011 (küsimused: Historia) 

Venemaa 
 
1. Nõukogude aeg tõi ka kohanimede "needuse" – paljud asulad, tänavad jne olid nimetatud 

parteiliidrite järgi. Linnu nimetati ümber veel 1980. aastail, mil surid üksteise järel NLKP 
peasekretärid Leonid Brežnev, Juri Andropov ja Konstantin Tšernenko. Küsimegi, mis linn 
kandis Venemaal aastail 1982-1988 Brežnevi, mis 1984-1989 Andropovi ja mis linn 1985-1988 
Tšernenko nime. (2 õiget 1p) 

 
2. Kunstnik? 

 
 

3. Et Venemaa praeguseks hümniks on kunagine NSV Liidu hümn, on paslik küsida selle hümni 
sünniloo kohta. 1944. aastal ametliku heakskiidu saanud hümnile kirjutas muusika 
Aleksandr Aleksandrov ja sõnad Sergei Mihhalkov. Siiski oli esialgsel versioonil veel üks 
sõnade autor (eluaastad 1899 – 1945). Kes? 

 

4. 1951. aastal võeti Nõukogude armees kasutusele püstol Makarov. Tegu ei ole aga 
originaalkonstruktsiooniga, vaid on väikeste muudatustega kopeeritud maha ühe teise 
relvatootja mudeli pealt. Originaalist eristab Makarovi kaitseriivi liikumine ja salveriivi 
asukoht. Mis relvatootjaga on tegu, kelle originaali järgi on loodud püstol Makarov? 

 

5. Kuulete möödunud sajandi algupoolel populaarseks saanud vene valssi. Valsi kirjutas pärast 
Vene-Jaapani sõda 214. Mokšanski jalaväepolgu kapellmeister Ilja Šatrov. Küsime valsi 
pealkirja.  

 



Soome 
 
6. See Soome ettevõte sündis aastal 1862, kui kohalik mõisaomanik Anders Lorenz Munsterhjelm 

lasi samanimelise kose peal olnud vesiveski asemele ehitada õlipressid (linaõli tootmiseks). 
Firma tegutseb tänaseni, olles laiendanud tegevust ka väljapoole oma riigi piire. Baltimaades 
on ta tuntud ka ühe teise kaubamärgiga, mis on vähemalt kodulehekülje andmetel müügil 75 
kaupluses üle Eesti. Küsime nii firma nime kui ka nende tuntuimat kaubamärki Baltimaades. 

 
7. Kyösti Kallio oli Soome edukamaid poliitikuid: kuus korda Eduskunna esimees, neli korda 

peaminister ja lõpuks, peaaegu surmani Soome Vabariigi president. Kuid parlamendis sai 
talle 1921. aastal saatuslikuks üks puudus, mida üks partei teda esimehe kohalt maha võttes 
meenutamata ei jätnud. Samal põhjusel oleks äärepealt nurjunud ka tema valimine 
presidendiks 1937.a. Mis põhjus? 

 
8. See Soome keeeleteadlane ja rahvaluureuurija (1864-1935) tegi mitmeid uurimisretki ka 

liivlaste, vepslaste ja vadjalaste juurde ja kirjutas nende keelte võrdlusel hääldusajaloo. Tema 
kirjutatud keeleõpikuid kasutati Soome koolides veel pikalt pärast tema surmagi. 
Venestamise ajal läks ta aga poliitikasse, jõudes 1917. aastal olla lühikest aega ka Soome 
senati majandusosakonna esimees (ehk valitsusjuht). Ta oli ka isik, kes aitas tuua Soome (ja 
ka Eesti) õigeusukiriku Moskva alt Konstantinoopoli alla.  

 
9. Muhumaal sündinud Herman Aav (1878-1961) oli aastail 1925-1960 vägagi silmapaistvas 

ametis Soomes, kuigi ta ei olnudki eriti hea soome keele oskaja. Tema töökoht asus alguses 
Sortavalas, ning kui ta sealt sõja ajal evakueeruma pidi, läks paraku kaotsi ka suur osa 
Soome ajaloost. Küsime tema tollast ametikohta. 

 
10. Oy Suomen Autoteollisuus Ab, praeguse nimega Oy Sisu Auto Ab rajati 1931. aastal ja on 

läbi aegade valmistanud kõikvõimalikke sõiduvahendeid: veokeid, tramme ja ka nüüd 
eestlaste kasutuses olevaid Pasisid. Pildil on aga üks nende toode, mida on müüdud vähemalt 
Soome, Prantsuse, India ja Mehhiko armeele, nagu ka Hiina metsandusministeeriumile, 
Türgi politseile ja saadetud ka Soome Antarktika-baasi Aboasse. Mis nime kannab see 
roomikutel masin? 

 
 



Rootsi 
 
11. Seda Rootsi lääni võis veel keskajal pidada iseseisvaks talupoegade vabariigiks, mis Storsjö 

järvejääl peetud lahinguga 1178 sattus Norra ja alles 1645 lõplikult Rootsi võimu alla. Rootsi 
kodakondsus anti sealsetele elanikele alles 1699. Seal olevat tegutsenud ka maailma vanuselt 
teine parlament (Islandi Althingi järel) ja seal olevat münditud lausa oma raha: … marku ja 
penne. Mis nime kannab see lään? 

 
12. Rootsi tennisisist Björn Borg võitis aastail 
1974-1981 teatavasti 11 Grand Slam sarja 
suurturniiri – kuid oli üks neljast Grand Slami 
turniirist, kus ta isegi kolmandast ringist 
kaugemale ei jõudnud? Milline neist. 
a) Austraalia lahtised 
b) Prantsusmaa lahtised 
c) Wimbledon 
d) USA lahtised 
 
 

 
13. Napoleoni-vastase sõja ajal 1813. aastal sattus hilisema kuninga Karl XIV Johani 

„kaasavarana“ 15 kuuks Rootsi valdusse üks territoorium, mis tuli küll hiljem Prantsusmaale 
tagastada. Selle pindala on praegu 1628 km2, rahvaarv 452 000, kehtib euro, kuid Schengeni 
ruumi ei kuulu. Küsime selle ülemereregiooni nime.  

 
14. Müntimismeister nimega Godwine olevat väidetavalt isikuks, kes vermis esimese raha – 

pennid Rootsi riigis, aga võib-olla ka samal ajal käibele läinud raha Taanis ja Norras. Rootsis 
tellis temalt ajavahemikus 995 – 1000 m.a.j. oma näoga münte tollane kuningas. Küsime selle 
kuninga nime. Pennidel esineb ta nimi esmalt kujul „…,REX AN ZTNETEI“ (kuningas 
Sigtunas) ja hiljem „…,REX SVEVORUM (rootslaste kuningas),“ mis lubab teda pidada ka 
Rootsi riigi ühendajaks.  

 
15. Rootsis on praegu töökorras kümme tuumareaktorit Forsmarkis, Oskarshamnis ja 

Ringhalsis. Lisaks oli riigil veel kaks reaktorit neljandas tuumajaamas, kus nende töö lõpetati 
vastavalt 1999 ja 2005. Lammutamistööd peaks algama aastal 2020. Kus? 

 



Taani  
16. Kes? Ta on olnud Eestis Taani Kultuuriinstituudi juhataja alates 
selle asutamisest 1990. aastast. Mitme raamatu autor ja koostaja. 

 

 

 

 

 

 

17. Sel spordialal võitis Taani Euroopa meistrivõistlustel võistkondlikult ühe kulla 2005. aastal, 
mil võistlused peeti samuti Taanis. Järgmisel aastal peetakse selle ala Euroopa 
meistrivõistlused uuesti Taanis, vaid paar kuud pärast Londoni olümpiamänge. Mis ala? 

  

18. Taani vapp kujutab kolme lõvi ja üheksat ”südant”. Ajalooliselt oli aga 
”südameid” palju rohkem ning polnud need sugugi südamed, vaid ühe 
taime (taani keeles søblad) tähised. Eestis kasvab selle taime liike kaks. 
Neist ühe õied on mõlemasoolised kaheli õiekattega, putuktolmleja. Taim 
õitseb juunist septembrini. Taime on pikka aega kasutatud meditsiinis: 
taime juuri (pandud ka nahale) ja seemneid on söödud erinevate haiguste 
puhul. Mis taim? 

 
 

 
19. Lego on Taani üks peamisi n-ö kaubamärke ja selleteemaline lõbustuspark Legoland asub 

Billundis Jüüti poolsaarel. Ehkki Legoland kavatseb avada lõbustusparke veel maailma eri 
paigus, on see esindatud praegu lisaks Taanile vaid kolmes riigis. Nimetage need riigid! (2 
õiget 1p) 

 
20. See Taani kuningas andis 1576. aastal käsu Maasilinn õhku lasta, sest kartis selle muutumist 

rootslaste tugipunktiks, mida oli paar korda varem ka juhtunud. Praeguseks on Maasilinna 
jõudsalt taastatud, kuid küsime selle kuninga (elas 1534 – 1588) nime.  

 



Saksamaa 
 

21. Kunsti-, disaini- ja arhitektuurikool 
Staatliche Bauhaus asutati 1919. aastal Weimaris, 
kuid kolis rahalise toetuse järsu vähenemise ja 
poliitilise surve tõttu 1925. aastal linna, kus 
järgmisel aastal valmis ka Walter Gropiuse 
kavandatud modernne Bauhausi koolimaja 
(kuulub tänapäeval UNESCO maailmapärandi 
nimistusse). 1932. aastal tuli sellestki linnast ära 
kolida – Berliini. Mis linn oli Bauhausi 
järjekorras teiseks koduks? 
 
 
 

 
22. Kes on Saksamaa edukaim taliolümpialane? Ta on viiekordne olümpiavõitja - 1994, 1998, 

2002 (kaks korda) ja 2006. Lisaks on tal OM-idelt kaks hõbe- ning kaks pronksmedalit. 
Esimese OM-pronksi võitis ta 1992 Albertville’is.  

 
23. Küsime Saksamaa suuruselt teist lennufirmat. Ettevõte on asutatud 1978. aastal, tänavu 

juunis oli sel 151 lennukit ja umbes 8900 töötajat. Firma kodulennujaamaks on Berliin-Tegel. 
Alates septembrist juhib firmat varasem Deutsche Bahni juhatuse esimees Hartmut 
Mehdorn. Mis nime kannab see lennufirma? 

  
24. Reformatsiooni ehk kõige äärmuslikumaks liikumiseks olid anabaptistid ehk taasristijad, kes 

ei kiitnud heaks laste ristimist, vaid võtsid kasutusele täiskasvanute ristimise. 1533. aastal 
õnnestus neil tulla võimule ühes Saksamaa linnas, kus Leideni rätsep Jan Bockelson kuulutati 
„messiaks“ ja „Siioni kuningaks“ ja kõik vastased pagendati. Linnas asutati usuline 
kommunism, mis põhines terroril ja kogu vara konfiskeerimisel. Kui katoliiklikud väed linna 
piirasid, kuulutas Jan muu hulgas kehtivaks polügaamia, võttes ise 15 naist. Piiramine vältas 
16 kuud ja kui katoliiklased linna vallutasid, tapeti taasristijad armutult ja nende juhte 
sõidutati puurides kõikjal Põhja-Saksamaal enne, kui nad aeglaselt piinates surmati. Mis 
linn? 

 
25. Saksa DV bändi Karat klahvpillimängija Ulrich Swillmsi ja Helmut Richteri loodud laul 

“Über sieben Brücken mußt du gehn” sai Karati esituses kiiresti populaarseks ning 1978. 
aasta kokkuvõttes oli laul DDR-Jahreshitparade edetabelis teisel kohal. Veelgi 
populaarsemaks sai laul aga tänu liitvabariigi muusikule, kelle versiooni praegu kuulete. 
Küsitav käis nimelt 1980. aastal Wiesbadenis Karati kontserdil ja palus neilt luba laulu 
kaverdada, millega Karat ka nõus oli. Niisiis – kes laulab? Sündinud on ta 1949. aastal 
Rumeenias Brasovis, alates 1979. aastast on iga tema stuudioalbum olnud Saksa edetabelis 
esikümnes ning neliteist neist on jõudnud ka esikohale.  

 



Poola 
 
26. Tartu ülikooli vilistlaste hulka kuulus ka esimene Poola president eksiilis. Ta lõpetas 1911 

Tartu ülikooli õigusteaduskonna, oli iseseisvas Poolas mitme maakonna vojevood, mitu korda 
siseminister ning 1930-35 parlamendi ülemkoja, senati marssal. Pärast seda, kui Saksamaa ja 
N Liit olid Poola okupeerinud, nimetati ta 30. septembril 1939 Poola presidendiks eksiilis, 
kelleks jäi kuni oma surmani Walesis 1947. aastal. Kes? 

 
27. See Poola kirjanik (1909-1983) on tuntud peamiselt romaani “Tuhk 

ja teemant” (1948, e.k 1966) autorina. Czesław Miłoszi “Vangistatud 
mõistuses” on teda kujutatud Alfana. Witold Gombrowicz mainib 
oma “Päevaraamatus”, et ei uskunud viit minutitki küsitava 
katoliiklust. Astus 1950 kommunistlikusse parteisse, lahkus sealt 
1956. Elu lõpupoole oli aga üks Tööliste Kaitse Komitee asutajaid 
ning toetas Solidaarsust. Kes? 

 
 
 
 
 
28. Selles Poola korvpalliklubis on mänginud Margus Metstak ja Tarmo Kikerpill, praegu 

kuulub meeskonda 2009/2010 hooajal Tartu Ülikool/Rockiga Eesti meistriks tulnud 
keskmängija Scott Morrison. Möödunud hooaeg oli klubile küllaltki edukas, kuna Poola 
meistriliigas saavutati kolmas koht. Mis korvpalliklubi?  

 
29. Kui Poola kolm jagamist ja ka Napoleoni sõjad läbi said, loodi Venemaa kätte antud aladel 

1815. aastal nn kongressi-Poola kuningriik, samal ajal kui Austria poolakate aladel loodi juba 
1772. aastal ........-........ kuningriik ja Preisi poolakate aladel 1815. aastal ........ hertsogiriik. 
Mis nimesid need kaks Poola aladel vaid vormiliselt kuni 1918. aastani eksisteerinud riiklikku 
moodustist kandsid?  

 
30. Küsime aastaarvu.  

- Asutati Gdański ülikool 
- Stanisław Gąsienica Daniel sai talialade MM-il suusahüpetes pronksi 
- Władysław Gomułka sai Lenini ordeni 
- Gdańskis, Gdynias, Elblągis and Szczecinis toimus ülestõus, mis suruti rahvaarmee 

tankide jõul veriselt maha – surma sai 42 inimest ja haavata 1000.  
- Sõlmiti Varssavi leping Poola RV ja Saksamaa LV suhete normaliseerimiseks 

(+/- üks aasta = 1p) 
 



Leedu 
 
31. Eesti on saavutanud teatavasti Euroopa Liidu IT-agentuuri osas kompromissi Prantsusmaaga 

nii, et serverid jäävad Prantsusmaale, kuid agentuuri peakorter tuleb Eestisse. Missugune 
EL-i agentuur asub aga Vilniuses (lühend EIGE, asutatud 2007. aastal)? 

 
32. 1919. aastaks oli Nõukogude Venemaa valitsus aru saanud, et kaks “nõukogude vabariiki” on 

eraldi võetuna nõrgad ja sundis need ühinema. Küsitav ühendriik eksisteeris 1919. aastal vaid 
mõne kuu – veebruari lõpust juuli keskpaigani. Nõukogude valitsus saatis riikide ühinemist 
kureerima diplomaadi, kel oli oluline roll ka Eesti ajaloos. Küsime isikut, kelle saatis Moskva 
Leedu-Valgevene ühinemist kontrollima ja nimelühendit, millega seda NSVd kutsuti. (2 õiget 
2p) 

 
33. Merevaik on Leedu üks suurimaid kaubamärke. Mis on merevaik ülepea leedu keeles, abiks 

võiks olla ka teadmine, et tegemist on ühtlasi seal levinud mehe eesnimega? 
 
 

34. Kes on see rahvusvaheliselt tuntud leedu 
filminäitlejanna (s 1963). Ta on teinud kaasa 
kassahittides nagu Võimatu missioon ja Seitse aastat 
Tiibetis. Samuti Nikita Mihhalkovi filmis Päikesest 
põlenud ja Hannibal Lecteri lapsepõlvest ja noorusest 
jutustavas filmis Hannibal Rising. 
 
 
 
 
 

 
35. Leedu ärimees Nerijus Numavičius on Baltimaade rikkaim inimene ja lähedal ka kuulsasse 

Forbesi maailma rikaste edetabelisse pääsemisele. Tema varanduseks hinnati 2011. aasta 
suvel 1,099 miljardit eurot. Mille suuromanikuks (60 % aktsiaist) on Nerijus Numavičius? 

 



Läti 
 
36. See Riia börsil noteeritud farmaatsiaettevõte loeb oma tegevuse alguseks 1972. aastat, mil 

hakati tootma ravimite toimeaineid. Praegu on ettevõtte tugevuseks geneeriliste niširavimite 
tootmine. Näiteks toodetakse Fenkaroli, Remantadini, Furamagi ja Neiromidini. Peamisteks 
eksporditurgudeks olid tänavu mais Venemaa, Ukraina, Valgevene ja Kasahstan. Ettevõtte 
suuromanik ning juhatuse esimees on Valērijs Maligins. Mis on selle farmaatsiaettevõtte 
nimi? 

 
 
37. Pildil on spordimees, kelle käes on praegu Euroopa rekord: 

167 ametlikku mängu Läti jalgpallikoondises. Kes? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38. Kristiina Ehin pälvis 2010. aastal Läti ainsa rahvusvahelise kirjanduspreemia, mida annab 

välja Ventspilsi linn ning sealne kirjanike ja tõlkijate maja. Ehin pälvis 500 lati suuruse 
preemia kakskeelse luulekogu “The Scent of Your Shadow / Sinu varju lõhn” eest. Mis nime 
kannab see preemia? 

 
 
39. Selle Läti postmargile jõudnud põõsaslindlaste 

sugukonda kuuluva, iseenesestki toreda nimega linnu 
rahvapärased nimed Eestis on näiteks ööbikuköster, 
jõhvilind, heinaniitja ja vikatiluiskaja. Elada meeldib 
talle lehtmetsades, parkides ja puisniitudel. Tegemist on 
rändlinnuga, kes talvitub troopilises Aafrikas. Mis lind? 

  
 
 
 
 
 
40. Läti Vabariigi esimese sõjalaeva, hilisema laevastiku lipulaeva vrakk leiti tänavu oktoobris 

Soome vetes Hanko lähedalt. 1940. aasta augustis N Liidu Balti laevastikku võetud laev uppus 
1941. aasta 3. detsembril, kui oli Hankost punaväelasi evakueerides miinile sattunud. Mis 
nime kandis Läti Vabariigi esimene sõjalaev?  

 



Eesti 
 
41. Näete ühe Eesti kunstniku teoseid “Itaalia palett” (2010) ning “Valgus ja vari” (2011). 

Küsitav kunstnik on sündinud 1941. aastal Põltsamaal, teda peetakse 1970-1980-ndate aastate 
üheks Eesti maalikunsti juhtfiguuriks. Praegu on ta ka Eesti Kunstiakadeemia 
emeriitprofessor. Kes?  

 
 
42. Eesti ooperi- ja operetilaulja (1913-1981) alustas karjääri Narva seltsis “Võitleja” ja Narva 

teatris, oli 1937-41 ja 1956-59 Estonia teatri solist (sopran). Osasid: Ninon, Odette, Laja, 
Rosalinde, Giulietta, Nedda, jne. Vahele mahtus küll 15 aastat Kasahstanis, sest tema 
abikaasa Ülo Maramaa oli 1940. aasta lõpus üritanud luua organisatsiooni nimega 
Päästekomitee. Surmanuhtlusest pääses laulja ainult seetõttu, et ta oli rase. Kuid 
vanglateekonna ajal sündinud laps võeti emalt ära ja rohkem nad üksteist ei näinudki. Kellest 
on jutt? 

 
43. See Tallinna pagar tegi 1921. aastal “Valvaja” tõstevõistlustel lausa imet, püstitades 

sulgkaalus kolm maailmarekordit. Järgmisel aastal Tallinnas korraldatud MM-il sai ta 
sulgkaalus pronksmedali, 1924. aasta Pariisi OM-il aga kuuenda koha. 1925. a tuli ta ka Eesti 
meistriks kreeka-rooma maadluses. Hiljem kolis aga Brasiiliasse ja sealt Austraaliasse, kus 
suri 1932.  

 
44. See maastikukaitseala asub 29 km Tallinnast, 344 hektarilisele alale mahub Tõlinõmme soo ja 

Tõlinõmme ehk Humala järv, ning Ülevaltküla. Veel 1930. aastate alguses oli Tõlinõmme järv 
oma mitmest tuhandest paarist koosneva naerukajakakolooniaga üks meie linnurikkamaid. 
Taimestikukaitseala on ta 1991. ja maastikukaitseala 2000. aastast. 

 
45. Mis ansambel? 
 



Vastused 

Vene 
1. Brežnev - Naberežnõe Tšelnõ,  

Andropov – Rõbinsk,  
Tšernenko – Šarõpovo (EB) 

2. Kazimir Malevitš (EB) 
3. Gabriel El-Registan (Urjeklan) 

(EB) 
4. Täpne mudel Walther PP, välja 

töötatud Carl Waltheri poolt (EB) 
5. “Mandžuuria sopkadel” (JS) 

Soome 
6. Tikkurila + Vivacolor (HS) 
7. ei rääkinud rootsi keelt (HS) 
8. Emil Nestor Setälä (HS) 
9. õigeusu (Karjala ja Soome) 

peapiiskop (HS) 
10. NA-110 ehk Nauha-Sisu ehk Nasu 

(HS) 

Rootsi 
11. Jämtland (HS) 
12. a) Austraalia lahtised (HS) 
13. Guadeloupe (HS) 
14. Olavus ehk Olof (Sülekuningas) 

(HS) 
15. Barsebäck (HS) 

Taani 
16. Silvi Teesalu (EB) 
17. lauatennis (EB) 
18. vesikupp (EB) 
19. USA (Carlsbad ja Winter Haven),  

Saksamaa (Günzburg),  
Suurbritannia (Windsor) (EB) 

20. Frederik II (EB) 

Saksamaa 
21. Dessau (JS) 
22. Claudia Pechstein (JS) 
23. Air Berlin (JS) 
24. Münster (EB) 
25. Peter Maffay (JS) 

Poola 
26. Władysław Raczkiewicz (JS) 
27. Jerzy Andrzejewski (JS) 
28. Słupski Energa Czarni (JS) 
29. Galiitsia-Lodomeeria kuningriik ja 

Poseni (Poznani) hertsogiriik (HS) 
30. 1970 (HS) 

Leedu 
31. soolise võrdõiguslikkuse agentuur 

(EB) 
32. Adolf Joffe, Litbel (EB) 
33. gintaras (EB) 
34. Ingeborga Dapkūnaitė (EB) 
35. Maxima (EB) 

Läti 
36. Olainfarm (JS) 
37. Vitālijs Astafjevs (JS) 
38. Hõbedane Tindipott / Sudraba 

tintnīca (JS) 
39. käosulane (JS) 
40. Virsaitis (JS) 

Eesti 
41. Tiit Pääsuke (JS) 
42. Gerda Murre (HS) 
43. Gustav Ernesaks (HS) 
44. Vääna maastikukaitseala (HS) 
45. Fix (“Seisan üksi tormis”, solist 

Peeter Väljak) (JS) 
 
 
Küsimused: 
EB – Erkki Bahovski 
JS – Janek Salme 
HS – Heiki Suurkask 


