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Jüri-TÜMKi mälumäng 10. detsembril 2008

I pakett: religioon ja meditsiin

1.

Sellel pildil näete assüüria jumalaid Enkit ja Enlilit, kes on enda ette põrmu paisanud kolmanda.
Missugune jumal nende ees lamab?

2. Maarjamaalastena peaksime teadma, et neitsi
Maarja järgi on Ameerika Ühendriikides
nimetatud
A. Marylandi osariik
B. Virginia osariik
C. mõlemad
D. mitte kumbki

3.

Esialgne Hippokratese vanne sisaldas nõuet, mida kõik arstid vandusid: “Ma ei lõika kunagi kive,
sest jätan selle asjatundjate hooleks”. Kivide lõikamise all peeti siin silmas sapi-, põie- ja
neerukivide opereerimist. Missugused kaasaja Eestiski levinud elukutse esindajad, keda antiikajal
arvati käsitööliste hulka, lõikasid vanas Kreekas kive?

4.

Hispaania neurokirurg Egas Moniz sai 1949 Nobeli preemia prefrontaalse ... väljatöötamise eest.
Kui ta täheldas, et üks ahv muutus pärast seda operatsiooni rahulikuks, siis hakkas ta seda ka
inimestel rakendama. Operatsioon on tänapäeval üldjuhul keelustatud; siiski tehti see USA-s 40
tuhandele patsiendile. Selgus, et operatsioonil puudus agressiivsust alandav terapeutiline efekt. Selle
asemel ilmnes patsientidel amoraalsus, ettenägemisvõime kadumine, emotsionaalne reageerimatus,
epilepsia ja uriini pidamatus. Lõpuks lasi üks operatsiooni läbi teinud patsient Monizi maha. Milline
operatsioon see on?

5.

Elektrokardiogrammil eristatakse igal südamelöögil P-, Q-, R-, S-, T- ja U-sakki. Üks neist on
ülejäänutega võrreldes amplituudilt väga suur. Milline?
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II pakett: geograafia

6.

Aafrika läänerannikul tekivad sageli Assooride kõrgrõhkkonna sisse sopistused, mis tuulega
liiguvad läände. Tuule suund nendes langeb enam-vähem kokku isobaaride kulgemisega. Vahel
võib õhu liikumine nendes muutude ringikujuliseks; sel juhul muutuvad nad troopilisteks
tsükloniteks. 60% Atlandi ookeani troopilistest tsüklonitest ja 85% vähemalt 3. kategooria
orkaanidest tekib just sel viisil. Juba enne tormiks muutumist võivad neis esineda kiired tuuled (72
km/h enne orkaan Claudette’i tekkimist 2003). Neid sopistusi Assooride kõrgrõhkkonna sees
nimetatakse troopilisteks ... Milleks?

7.

Austraalia läänerannikul asub Rottnest Island (kõige mädanenum saar). Aborigeenid saarel ei
elanud, sest neil polnud paate, ent ometi on saar tähtis nende mütoloogias. 1838–1931 oli saarel
vangilaager aborigeenidele. Saare pindala on 19 km² ja tänapäeval elab seal 300 inimest. Ometi
käib saarel 15 tuhat turisti aastas, peamiselt vaatamas 12 objekti, millest esimene ilmus sinna 1842
ja seni viimane 1984, igaüks ise aastal. Samasugust on näha ka Eestis, ent ükshaaval, mitte 12
lähestikku. Mida seal siis 12 on?

8.

Kilb on linn, kus 2001. aasta andmetel elas 2537 inimest. Linn
asub Melki maakonnas umbes 300 meetri kõrgusel merepinnast.
Kõrval näete riigi esimese taseme haldusüksuse kaarti, kus Melki
maakond on eriti tume ja keskel olev valge auk on riigi pealinn.
Mis riigis asub Kilb?

9.

Nimetage lehtede, õite, pungade, okste või varte asend, kus neid lähtub ühest võsusõlmest korraga
kolm või rohkem!

10.

Vendsyssel-Thy saar polegi nii väike. Tema pindala on 4685 km² (ligi kaks Saaremaad) ja seal
elab 2003. aasta seisuga 306 373 inimest (6 korda rohkem kui Gröönimaal). Enne 1826. aastat oli
see saar maailmale tundmatu. Missuguse riigile see saar kuulub?
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III pakett: ajalugu

11.

Must auk pole ainult kauges kosmoses, vaid minevikus oli ka Kalkutas. See sai tuntuks 20. juunil
1756 ning sealjuures polnud ta kuigi suur: pindalaga 25 m². Tänapäeval on ta kadunud ja isegi
seda kohta tähistav mälestuskivi on maha võetud. Mis oli Kalkuta must auk? Palun vastata ühe
sõnaga.

12.

Ega defenestratsiooniküsimused enne kao, kui viimanegi sel viisil surnud olevus on ära küsitud, nii
et järgmine sellest teemast.
Tema loo räägivad 1. ja 2. kuningate raamat. Ta oli Foiniikia printsess, Etbaali tütar, kes abiellus
Ahabiga ja sai Iisraeli kuningannaks. Tema mõjul pöördus Ahab Jahvest ja hakkas kummardama
Baali. Pärast Ahabi surma valitses ta oma poegade Ahasja ja Joorami eest. Tal oli 70 last ja ta elas
umbes 120 aastat vanaks. Pikk eluiga ja lasterohkus on Piiblis aga kindlasti olnud Issandale
meelepärase elu tunnus. Kui Iisrael sõjas aramealastega lüüa sai, kukutas ja tappis kindral Jehu
Iisraeli kuninga, laskis küsitava aknast välja viskamise teel hukata ja sai uueks kuningaks. Üks
eesti lauljatar on küsitava järgi endale esinejanime võtnud. Nimetage see Piibli tegelane!

13.

Nimetage riik, kus 13. märtsil 1932 toimus riigipöördekatse, mille käigus tapeti peaminister.
Peaministri viimaseks jäänud sõnad tema koju tunginud mässulistele olid: “Kui te räägiksite, siis
ma mõistaksin”, millele need vastasid: ”Dialoog on mõttetu”. Mässuliste plaani hulka kuulus ka
Charlie Chaplini tapmine, kes parasjagu selles riigis viibis, kuid Chaplin vaatas spordivõistlusi ja
seetõttu pääses. Mässuliste juhtidele mõisteti avalikkuse survel tühine karistus, mõni aasta
vangistust. Kohtu juurde ilmus hulgaliselt rahvast, kes nõudsid enda hukkamist või vangistamist
kohtualuste asemel. Seetõttu toimus 26.–29. veebruaril 1936 ujärgmine riigipöördekatse, mille
käigus tapeti rahandusminister ja riigisekretär.

14.

Kui eelmisel korral küsisime Mehise kodu lähedal olevat mälestustahvlit, siis täna Taivo töökoha
Pärnu mnt. 23 välisseinal olevat mälestustahvlit. Nimelt on sellele kirjutatud: “Selles majas tuli 14.
veebruaril 1944 kokku Eesti Vabariigi ...” Kirjutage puuduv sõna!

15.

Kuulete esimest salmi ja refrääni šoti rahvalaulust “My Bonnie lies over the ocean”, mis on
Suurbritannia üks läbi aegade kõige enam parodeeritud laule. Kellest see laul räägib (1720–1788,
eesnimi 1 punkt + perenimi 1 punkt)? Vihjeks nii palju, et sellel armastusel ei olnud õnnelikku
lõppu ja nii-öelda minajutustaja ei ole küsitav isik.
My Bonnie lies over the ocean
My Bonnie lies over the sea
My Bonnie lies over the ocean
Oh bring back my Bonnie to me
Bring back, bring back
Bring back my Bonnie to me, to me
Bring back, bring back
Bring back my Bonnie to me
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IV pakett: teadus ja tehnika

16.

Kuidas nimetatakse eestipäraselt mehaanilise liikumise üht vormi, jäiga keha niisugust liikumist,
mille korral keha kõigi punktide trajektoorid on paralleelsed ja kujult ühesugused? Selle
võõrapärane nimetus on translatoorne liikumine.

17.

Kui palju on kümnendlogaritm arvust 1? Eksimus ±10% annb 2 punkti, ±20% annab 1 punkti.

18.

Marsil asub 0,5 km Ø Airy-0 kraater. See on nimetatud Briti astronoomi George Biddell Airy
(1801–1892) järgi, kes tegi 1851 asjakohase leiutise planeedil Maa (ametlikult tunnustati 1884).
Airy-0 asub suurema, 40 km Ø Airy kraatri sees. Kraatril Airy-0 on sümboolne tähtsus ja see
omistati talle 1969 Mariner 6 ja 7 fotode põhjal. See tähtsus käsitleb Airy tööd. Mille siis Airy
leiutas?

19.

Heksadetsimaal- ehk kuueteistkümnendsüsteemis on 16 numbrit: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja
kirjutage ülejäänud 6 numbrit! 4 õiget 1 punkt.

20.

Seda nime kannavad sõrmistik, mille pilti näete, helilooja ja olümpiavõitja. Missugune perenimi?
Sõrmistik leiutati umbes 1940. aastal. Selle loomisel peeti silmas, et parem käsi teeks tippimise
tööd rohkem kui vasak, et kõige levinumad tähed oleksid keskmises reas ja kõige haruldasemad
alumises reas ja et sageli esinevaid kahe tähe ühendeid tuleks tippida erinevate käte sõrmedega.
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V pakett: varia

21.

Prantsuse emigrandi poeg Gustaf de Laval asutas XIX sajandi lõpus omanimelise ettevõtte, mis
on kogu aeg olnud maailmaturu liidreid, sealhulgas tänapäeval 26%-ga maailmaturust. Ta
tegutseb kõigil mandritel (peale Antarktika) ja on igal mandril turuliider. Hiljaaegu ostis ta üles
kaks konkurenti, Argentiina-Brasiilia suurfirma Bosco ning Prantsuse-Hollandi ettevõtte Manus.
Oma suurimaks konkurendiks peab DeLaval paljudes maades olevaid kohalikke ettevõtteid, keda
ise nimetab halliks konkurendiks ja kelle turuosa on ühtekokku 50% maailmaturust (Eestis
tähtsusetu). Mida toodab DeLaval?

22.

Mõista-mõista, mis see on: karapaks peal, plastron all, anapsiid keskel?

23.

Eesti hümnil on 3 salmi, Hollandi hümnil seevastu 15. Lugedes Hollandi hümni iga salmi
esitähti, saame kokku ühe nime. Millise? Täpne õigekiri pole oluline, sest ortograafia on
sajandite jooksul muutunud. Seetõttu on muudetud ka hümni teksti.

24.

Tänavanimed koosnevad nii-öelda põhinimest ja lisanimest. Lisanimeks on tänav, avenüü, allee,
puiestee, maantee ja nii edasi ning selles küsimuses lisanimesid ei arvestata.
Missugune on Ameerika Ühendriikide kõige levinum tänavanimi (10 866 asulas)? Kes vastab
selle asemel 2., 3. või 4. kohal oleva tänavanime, saab 1 punkti. 5. kohal olev Pargi tänav enam
punkti ei anna. Vastata võib ükskõik kas inglise või eesti keeles. Isikunimedest on kõige
kõrgemal, 17. kohal Washington.

25.

“Eesti Päevaleht” võttis suvel 2008
kasutusele uue logo, mida ka kõrval
näete. Sellel on üks must ja kaks
punast täppi. Mida need täpid
sümboliseerivad? (2 õiget 1 punkt.)
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VI pakett: sümboolika ja sport

26.

Näete Irkutski vappi. Sellist looma olemas ei ole. See on kokku
pandud kahest loomast, kelle nimi vene keeles erineb ühe tähe
võrra, kui suurema looma kohta kasutada pärsia laensõna, mida
tänapäeval eriti ei teata. Algul oli vapil üks neist (suurem), aga
1880. aasta ametlikus kirjelduses aeti need loomad sassi ja
kompromissina on sellest ajast vapilooma esiots ühe looma, tagaots
teise looma oma. Nimetage need loomad eesti keeles, 1 õige 1
punkt, järjekord pole oluline! Vapilooma suus on soobel, mille eest
punkti ei saa.

27.

Missugused merenduses kasutatavad signaallipud kannavad peotantsu nime? Järjekord pole
oluline, aga neist ühe peal on nurgal seisev punane ruut valgel taustal ja teine on punavalgesinine
püsttriipudega trikoloor.

28.

Meeste 4×400 meetri jooksu maailmarekordit on kruvinud peaaegu ainult USA ning tema
kõrgkoolide ja klubide võistkonnad. Nimetage ainus muu riik, mis on püstitanud meeste 4×400 m
maailmarekordi! Valedeks loetakse Suurbritannia, kes 15. augustil 1936 jooksis 4×440 jardi MR
3.10,6, ning Trinidad ja Tobago, kes 13. augustil 1966 jooksis 4×440 jardi 3.02,8, sest distants
polnud õige.

29.

See mootorrattasõitja sündis 11. detsembril 1945 Turus. Ta oli esimene, kes hakkas läbima kurve,
põlv peaaegu vastu rada. Ta oli mehaanikainsener ja seetõttu võis ise mootorrattaid ette
valmistada. 1971 tuli ta MM-sarjas hooaja kokkuvõttes 250 cm³ klassis teiseks ja 350 cm³ klassis
kolmandaks. Temaga sõlmis lepingu Yamaha ning järgmisel hooajal tuli ta juba 250 cm³ klassis
maailmameistriks ja 350 cm³ klassis Giacomo Agostini järel teiseks. 1973. aastal osales ta juba
kolmes masinaklassis ning pärast 3 etappi oli 250 ja 500 cm³ klassis liider. 20. mail 1973 peeti 4.
MK-etapp Monza ringrajal. Esimesena lõppenud 125 cm³ sõidust sai rada õliseks, kuid kohtunikud
ei andnud sellekohast hoiatust lippudega. 250 cm³ sõidus teisel kohal sõitnud Renzo Pasolini
libises ja kukkus ning kolmandana sõitnud küsitav kihutas talle otsa. Mõlemad hukkusid. Oma
karjääri jooksul võitis küsitav 15 MK-etappi. Tema järgi on nimetatud Jarno Trulli.

30.

26. septembril 2007 avaldas “Sporditäht” edetabeli “Sportlikud vennad, kellest räägitakse”. 2. koht
Saku ja Mikko Koivu, 3. Daniel ja Henrik Sedin, 4. Ronald ja Erwin Koeman, 5. Toomas ja Tõnu
Tõniste. Mõlemal Sedinil on 1 olümpiakuld, teistel nimetatutel seda pole. Ent esikohal olevatel
vendadel on kokku 5 olümpiakulda, 1 hõbe, 2 neljandat ja 1 kuues koht. Nimetage nende ühine
perenimi!
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VII peatükk: elustiil

31.

Pildil olev mees elas 23. aprillil 1824 – 13. septembril 1881. Lõpetas
1843 USA sõjaväeakadeemia, sõdis Metsikus Läänes, kus sai 1849
apatšilt noole kaela. 1856 leiutas omanimelise karabiini, sai kiiresti
USA valitsuselt hiigeltellimuse ja asutas relvatehase. Kodusõja tegi
kaasa algusest lõpuni, algul kindralina, pärast kindralmajorina. 186669 oli ta Rhode Islandi kuberner, alates 1871 USA Rahvusliku
Tulirelvaassotsiatsiooni esimene president, alates 1874 kuni surmani
USA senaator.
Ta on andnud ingliskeelse nimetuse põskhabemele. Kindrali nimi on
kahesilbiline, kui silbid ära vahetada, saamegi põskhabeme. Kes on
see kindral?

32.

Seni oli eesti keeles neli kõneviisi: kindel, käskiv, tingiv ja kaudne. Viimane ÕS sätestas ka
viienda kõneviisi, mille näiteks on väljend “ma palugu”. Nimetage see kõneviis!

33.

Selliseid on maailmas ikka olnud, on olnud ka Eestis, kuid et sellised on isa ja poeg, on suht
haruldane. Rumeenia tuntuim Ion Rîmaru (1946–1971) mõisteti selle eest surma ja hukati. Tema
isa Florea (1919–1972) kukkus päevapäevalt aasta pärast oma poja hukkamist rongi alla ning
Rumeenias usutakse, et Securitate agendid tapsid ta. Sõna “rîma” tähendab rumeenia keeles
vihmaussi ja rumeenlased peavad seda sügavalt sümboolseks. Mille poolest Ion ja Florea Rîmaru
tuntud on?
Kui Wikipediast otsida sõnaühendit “romanian ... [õige vastus inglise keeles]”, siis Ion Rîmaru tuli
välja teise lingina, esikohal oli Eugene Ionesco.

34.

Pildil olev naine sündis 1947 Prantsusmaal St. Etienne’is ja tema
kodanikunime Wikipedia varjab. Alustas maalikunstnikuna,
signeerides oma töid Mortena (Surm). Oma esimeses häppeningis
jalutas ta võimalikult aeglaselt St. Etienne’i kesklinnas. Ta on esimene
kunstnik, kes kunstilisel eesmärgil kasutas plastilist kirurgiat: on
lasknud end lõigata nii Mona Lisaks, Orleansi neitsiks kui
Frankensteini pruudiks. Töötab kõrgkooli õppejõuna. 1965–83 kasutas
ta oma keha, määramaks, kui mitu inimest ruumi mahub. Tema
arvukad häppeningid ja performantsid sisaldavad harilikult enese alasti
ihu näitamist. Nimetage ta!

35.

Kannab ta kapet ja kollerit. Kaasas on tal tante ja leine ja roor. Osavalt käsitseb ta saket. Kes?
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VIII pakett: kultuur

36.

Clostridium acetobutylicum on bakter, mis toodab tärklisest ABE-protsessi abil atsetooni,
butanooli ja etanooli (ainete esitähtedest tuleb ka protsessi nimi). Erinevalt pärmist, mis suudab
seedida vaid suhkrut, saab Clostridium acetobutylicum hakkama mee, suhkru, tärklise, ligniini ja
tselluloosiga, tootes ka propaanhapet, dietüüleetrit ja glütseriini. Protsess ei vaja erilist vaeva ja
saadusi on lihtne üksteisest eraldada. Seda kasutatakse näiteks püssirohu tootmisel. ABE-protsess
oli tööstuslikuks standardiks kuni 1940-ndate lõpuni, aga naftakeemia muutus lõpuks odavamaks.
Clostridium acetobutylicumi avastas 1916 mees, kellest sai oma riigi esimene riigipea. Kes? Riik
annaks 1 punkti, aga 2 punkti saamiseks pole riiki vaja kirjutada.

37.

Shakespeare’i “Macbethis” on read: “Pöial sügeleb kui hull, vist on kuri tulekul”. Kumbki rida on
ühe maailmakuulsa kirjaniku teose pealkiri. Mõlemad teosed on ilmunud ka eesti keeles ja nad on
eri žanrides. Nimetage need kirjanikud!

38.

Kes on see näitleja ja lavastaja? Ta sündis 31. jaanuaril 1940 Kiisal. Lõpetas 1964 EPA
agronoomiateaduskonna mullanduse eriala, 1965 “Vanemuise” õppestuudio ja 1989 Leningradis
Georgi Tovstonogovi režiilaboratooriumi. Alates 1968 töötab ta “Vanemuises”, vahepeal on
töötanud ka “Endlas”. Ta on olnud Heino Elleri nim. muusikakooli näitlejameisterlikkuse
õppejõud ja Tartu rahvakultuurikeskuse “Sinimandria” teatrijuht. Ta on teinud hulgaliselt
suvelavastusi. Näitleja on ka tema abikaasa.

39.

Missugune eestikeelne raamat? See ilmus suures hulgas köidetes, esimene juba 1988, viimane
alles 2008. Raamatu köited on tuntud oma veidrate pealkirjade poolest, näiteks “Hüdrolüütiline
jüüt”, “Kunstlik küüvits” ja “Plastiline põgusus”.

40.

Nimetage endise Jugoslaavia kõige tuntum kaasaegne luuletaja (sündinud 19. juulil 1945
Montenegros), kelle tähtsaimad teosed on järgmised:
1990: “Crna bajka” (Svjetlost, Sarajevo)
1992: “Rat u Bosni: kako je počelo”
1994: “Ima čuda, nema čuda”
2001: “Od Ludog koplja do Crne bajke” (Dobrica knjiga, Novi Sad)
2004: “Čudesna hronika noći” (IGAM, Belgrad)
2005: “Pod levu sisu veka” (Književna zajednica “Veljko Vidaković”, Niš)
1994 annetati talle Mihhail Šolohhovi kirjandusauhind.
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IX pakett: ilusad naised

41.

Heloise Pinheiro sündis 1945 Rio de Janeiros. Kuulsaks sai 1962,
ent raha see talle sisse ei toonud. Playboy Playmate 1987 ja 2003.
Esimest korda abielus. 2001. aasta seisuga oli mees viimased 5
aastat töötu olnud. Neil on poeg, kes sündis 1979 ja on
ajukahjustusega, ning modellist tütar Tiziane, kellega koos on ta
juuresoleval pildil. Omab väikest rõivaäri, mille nime pärast pidi
kohtus käima. Kuidas on Heloise Pinheiro maailmakuulus?

42.

Paljudes kirjandusteostes ja filmides on kujutatud idealiseeritud naistegelast (harvem meestegelast). Paljud jällegi ironiseerivad inimlike nõrkusteta tegelase üle, arvates, et ideaalsed
tegelased käituvad standardselt ja etteaimatavalt ning nendest ei saa head juttu. Selliste
ideaaltegelaste üldnimeks on kaks USA-s levinud naisenime, mis moodustavad liitnime
(kirjutatakse siiski sidekriipsuta). Nimetage need kaks naisenime! 1 õige annab 1 punkti, aga
järjekord on siin oluline, nii et õige nimi valel positsioonil ei loe.

43.

Näete Jules Joseph Lefebre’i (1838–1911) maali aastast 1870. Nimetage
maali pealkiri, mis langeb kokku pildil kujutatu nimega!

44. Inglismaa printsessi Joan of Plantageneti lugu oli keskaegsetele
inimestele väga tähtis, aga tänapäeval on hakatud seda
unustama. Sealjuures on printsessist teada vähe. Teadmata on
tema sünniaasta (1333?), sünnipäev (veebruaris), sünnikoht
(London?), iseloom, surmakoht (Bordeaux? Bayonne?), haud,
säilmete saatus ja temast pole ka ühtki portreed. Kuna tema
isaema ja ema olid väga ilusad, siis on oletatud, et ka Joan oli
imekaunis.
Ta sündis Edward III tütrena ja kihlati Kastiilia printsi Pedroga,
pärastise Kastiilia kuninga Pedro Julmaga. Ta alustas suure
(150 inimest) saatjaskonnaga pulmareisi kihlatu juurde, kuid 2.
septembril 1348 suri ootamatult. Millesse?

45.

Alexander Osteneck (1781–1864) sündis Kuressaares parun Osten-Sackeni pojana. Ta tõlkis oma
perenime vene keelde ja on sellepärast rohkem tuntud Aleksandr Vostokovina. Aastast 1815 töötas
ta keiserlikus raamatukogus, 1841 valiti Venemaa Teaduste Akadeemiasse. Ta on tuntud ka
luuletajana ja mõtles välja ühe naisenime, millest kirjutas poeemi “... ja Mstislav” (1802). Rohkem
on see nimi tuntud Vassili Žukovski ballaadist (1813). Pärsia keeles tähendab sedasama Roxana
(Aleksander Suure naine!) ja ladina keeles Lucia. Kuna õigeusu kirikus polnud äsjaloodud nimel
oma nimepäeva, hakati seda tähistama pühaku Fotinia nimepäeval. Nimi levis välismaalegi ja
näiteks Tšehhimaal on tänapäeval levikult umbes 150. kohal. Missuguse tänapäeval laialt levinud
vene naisenime siis leiutas see Saaremaalt pärit mees?
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