
Mees, kes mõistab küsida

Mälumängu harrastajate käest küsitakse tihti: milline on tõe-
liselt hea küsimus? Kindlasti ei ole see faktiküsimus, kuigi 
arvatakse, et mälumängurid tulistavad puusalt lehekülgede 
kaupa kuivi ja igavaid arve ja fakte. Küllap on selliseidki mälu-
mängureid üksjagu, kellel on imetlusväärne faktimälu, kuid 
mälumängu mõnu – vähemalt siinkirjutaja arvates – peitub 
arutlemises ja tuletamises. Tõeliselt hea küsimus on just nimelt 
sedasorti küsimus, mis paneb aju täie rauaga tööle: kas ma 
raalin selle vastuse oma teadmistele tuginedes välja või mitte. 
Ja eriti hea küsimus on koostatud nii nagu heas krimkas, kus 
ebaoluliste faktide esitamisega juhitakse vastaspoole tähelepanu 
olulistelt asjadelt kõrvale. Oskus ära tabada, mis on küsimu-
ses oluline teave ja mis mitte, ning rõõm, mis järgneb sellele, 
kui õige vastus on tuletatud, teebki mõttespordi nauditavaks. 
Küsimused, mille vastust tead juba küsimust lõpuni kuulamata, 
ei paku mõttespordiga tegelejale pooltki nii suurt rõõmu kui 
sellised, mille vastust küll kohe ei tea, aga mis lasevad ennast 
pärast pisukest mõttevahetust siiski ära arvata.

Rein Laumets (snd 1947) on neid mehi, kelle nutikalt koosta-
tud küsimused on „Mnemoturniiri” mängijatele olnud mõnu-
sateks pähkliteks pureda juba aastakümneid. Oma esimesed 
küsimused saatis Laumets kohe pärast saate eetrisse minekut 
1967. aastal ning praeguseks on tema saadetud küsimuste arv 
1500 ringis. Kes on staažikad „Mnemoturniiri” kuulajad, 
need ilmselt mäletavad aega, kui staarküsijate hulgas olid Rein 
Laumets Kehra külast, Ago Sambla Joaveskilt, Anatoli Põder 
Võrust, Rosalie Kontus Tipu metskonnast … Praeguseks on 
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Rein Laumets „Mnemoturniiri” staažikaim küsija ja saate 
suurimaid fänne. Nii avas ta 2017. aastal oma kodus „Mnemo-
turniiri” 50 aasta juubeli puhuks kuusepargi, mida ta on järje-
pidevalt uute noorte kuuskedega täiendanud. Pargis kasvavad 
nimelised kuused on pühendatud nii teenekatele küsijatele, 
saatejuhtidele kui Tarkade Klubi liikmetele. 

Kui Rein Laumetsa käest küsida, mis oli 23. detsembril 1967 
eetrisse läinud „Mnemoturniiri” esimene küsimus, tuleb vastus 
üsna kiiresti: kes Eesti tuntud heliloojatest peale Jaan Koha 
kannab ühe Eesti veteski levinud merekala nime? Selle kala 
nimi on tobias, helilooja muidugi Rudolf Tobias.

„Mnemoturniiri” algusest saati on Laumets talletanud 
imetlus väärse hoolikusega saate ajalugu – paksudes kaustades 
on krono loogilise täpsusega kirjas nii aastate jooksul esitatud 
küsimused kui ka küsimuste saatnute nimed. Tegelikult on asi 
veel põhjalikum: Laumets kirjutab kõik saated maha ja säili-
tab need oma arhiivis. 2020. aasta jaanuaris antud intervjuus 
praegusele „Mnemoturniiri” saatejuhile Tarmo Tiislerile on 
Laumets ise öelnud nõnda: „Varemalt ma lindistasin, aga nüüd 
on lihtsam. Saab ka järelkuulata, ei pea enda jaoks üles võtma. 
Hiljem kirjutan maha. Algul panen ainult lühidalt kirja, kelle 
küsimus. Hiljem, kui ma hakkan maha kirjutama, siis mul 
on kondikava ees. Hiljem ma kirjutan ikkagi maha.” Tiisleri 
küsimusele: „Tead sa mõnda hullu veel Eestis, kes niimoodi 
teeb?” vastas Laumets: „Ausalt öelda, ei tea. Kunagi neid oli 
küll. Kirovi kalurikolhoosis oli Aleksander Treve. Ta lindistas 
neid saateid päris põhjalikult. Temalt ma sain ka oma lünkasid 
täiendada, tema oli ka alati juures. Veel oli neid – Vello Pihelgas. 
Varasemalt ma neid teadsin, aga hetkel ma ei kujuta ette, kas 
nii põhjalikult keegi viitsib.” 

Ilmselt paljud meist jõuavad mälumängu juurde ristsõnade 
lahendamise kaudu. Mäletan, et millalgi 1980ndatel, kui hak-
kasid ilmuma Noorte Hääle suured ristsõnad, sai neid väike-
ses seltskonnas pühapäevahommikuste pannkookide ja kohvi 
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kõrvale aja peale lahendatud. See oli mõnus ajaviide ja teritas 
vaimu, sest igal rist sõnade koostajal on oma käekiri, ja kui see 
tuttavaks saab, läheb ruutude täitmine üpris ludinal. Rein Lau-
mets mäletab, et tema lahendas noorest peast ajakirja Noo-
rus vahel ilmunud ristsõnalehte. Huvi küsimuste koostamise 
vastu sealt alguse saigi – ta hakkas ristsõnadest huvitavamaid 
küsimusi üles kirjutama. Laumets on jõudnud ka ise „Mnemo-
turniiri” raadiokuulajate võistkonnas kaasa mängida. See oli 
1971. aastal, kui ta õppis Tallinna Polütehnilises Instituudis 
mehaanikat, ülikooli rektoriks oli aga toona „Mnemo turniiri” 
Tarkade Klubisse kuulunud Agu Aarna (1915–1989). 

Kui võrrelda toonaseid küsimusi praegustega, siis tuleb 
nentida, et vaimuvabadust on tunda ka mälumängukultuuris. 
Nõukogude haridussüsteemile tunnuslik entsüklopeediliste 
ja faktiteadmiste ülitugev eelistamine kandus üle ka mälu-
mängudesse, kust ei puudunud paraku ka oma ideoloogiline 
komponent. Rein Laumets meenutab: „Muidugi punast liini 
oli ka seal sees. Kohustuslikud küsimused olid ka seal. Ja ma 

Kuusepark 100-aastase tamme all 2019. aasta septembris. 
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pidin ka sellega kaasa minema. Näiteks: kus kohtusid esimest 
korda Lenin ja Stalin? Kusjuures see hoone on alles. Tamperes 
on kuulus Lenini muuseum, mis siiamaani toimib. Isegi see 
ruum pidi olema säilinud. 1905 oli Lenini ja Stalini esimene 
kohtumine.” 

Küsimuste keerukuse kohta, mis „Mnemoturniiri” Tarkade 
Klubile esitatakse, arvab Rein Laumets nõnda: „Sel ajal oli liik-
meid kümme ja hästi paljud alad olid kaetud. Selles mõttes, et 
kui mõnda teemat keegi valdas rohkem, siis sai rohkem variante 
pakkuda. Küsimused olid muidugi sel ajal lihtsamad ka. 
Tundus, et nad vastasid nendele päris hästi.” 

Tõsi, kui praegu on „Mnemoturniiri” Tarkade Klubis kolm 
püsimängijat – Ivo Linna, Hannes Rumm ja Marju Kõivu-
puu – ning neljandana osaleb saates ka üks külalismängija, siis 
algkoosseisus oli mängijaid tõesti kümme: Agu Aarna, Tanel 
Moora, Valdo Pant, Ustus Agur, Voldemar Saul, Mark Sinisoo, 
Matti Tarum, Hardi Tiidus, Toomas Uba ja Ivar Viil. 

Rein Laumetsa enda meelis-
teemad on sport ja huvitavad 
faktid, ehk siis kõik see, mis 
paigutub kauni sõna „varia” 
alla. Oma sõnul ta enam väga 
aktiivselt mälumängudes kaasa 
ei löö, sest tunneb, et mälu pole 
enam kõige parem ja mood-
sama aja teemad jäävad talle 
juba kaugeks ning võõraks, kuid 
varasemal ajal osales ta aktiiv-
selt erinevatel mälumängu-
turniiridel-kilbadel, seda teine-
kord koos kaksikvend Lembit 
Lau metsaga, kes on samuti 
„Mnemoturniirile” küsimusi 
saatnud. Kui Rein Laumetsalt 

Raamatu autor koos Marju 

Kõivupuule istutatud kuusega 

„Mnemoturniiri” kuusepargis.
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ettevaatlikult uurida, kas ta on vahel ivake solvunud ka, kui 
mõni tema saadetud küsimus eetrisse ei pääse, siis on vastus 
kindel ei. 

Rein Laumetsa kodus asub tõeline „Mnemoturniiri” tuba-
muuseum, kus kõhukates kaustades ja hoolikalt süstemati-
seeritud kartoteegikastides on tallel eestlaste kultussaate 
„Mnemoturniir” lugu. Paber on üüratult pika ajaloo jooksul 
tõestanud ennast usaldus väärse infokandja ja mälu talletajana 
ning nii on ka Laumetsa arhiivil hindamatu väärtus. 

Rein Laumetsa hästi sõnastatud ja huvitavad küsimused 
on olnud „Mnemoturniiri” Tarkade Klubis alati oodatud ja 
paljudel kordadel on mängijad valinud need saate parimaks, 
auhinna väärseks. Koguni nii sageli, et kõrvaltvaatajatele võib 
jääda mulje mängijate ja küsija kokkumängust. See viimane 
kahtlus on küll alusetu, sest mälumänguri eetika kohaselt on 
küsimus kas hea – st on nutikalt sõnastatud, pakub piisavalt 
parajat peamurdmist ja annab uut teadmist – või … pole seda 
kahjuks mitte. Aga Rein Laumets tunnistab, et ta on „Mnemo-
turniirile” mõned küsimused saatnud ka varjunime all. Eks 
seegi ole huvitav eksperiment testimaks, kumb loeb rohkem – 
kas tõeliselt hea küsimus või tõeliselt hea küsija. Rein Laumetsa 
puhul loevad mõlemad, sest pole kahtlustki, et tema on mees, 
kes mõistab hästi küsida. Ja küsija suu peale ju ei lööda, vaid 
vastatakse. Viisakalt ja targalt. 

Marju Kõivupuu, 
esimene naine, kes liitus „Mnemoturniiri” 

seni läbivalt maskuliinse meeskonnaga 
15. veebruaril 2015
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27.12.2020  1829. aasta jaanuaris tapsid raevunud 
usufanaatikud Teheranis Vene diplo maadi ja 
kirjaniku Aleksandr Gribojedovi. Tema surnukeha 
oli nii moonutatud, et selle äratundmine oli pea aegu 
võimatu. Millise tundemärgi järgi ta lõpuks tuvastati?

15.11.2020  Maailmakuulus soome arhitekt Alvar 
Aalto on projekteerinud ühe hoone ka Eestisse. 
Kus see maja asub?

4.10.2020  1976. aasta Montréali suve olümpia-
mängudel lehvisid Enn Selliku 11. kohaga lõppe nud 
5000 m jooksu ajal olümpiastaadionil sinimustvalged 
lipud. Kes oli see Kanadas elanud eestlane, kes lipud 
õmmelda lasi? 

2.08.2020  See 1870. aastal sündinud mees on jätnud 
sügava jälje Eesti male ajalukku. Tema kodustel male-
õhtutel käisid 1920. aastatel malemängu oman damas 
Vladas Mikėnas, Paul Schmidt, Gunnar Friede mann, 
Feliks Villard ja mitmed teised noored talendid. Ta on 
koostanud üle 200 maleülesande, olles sellega ka Eesti 
kompositsioonmale alusepanijaks. Kes oli see mees?

28.06.2020  1893. aastal Eestis sündinud Emilie 
Simenson oli Eesti Vabariigi esimesel iseseisvusajal 
ainuke naine ühes väga olulises ametis. Mis ametist 
on jutt?

21.06.2020  Selle eestlasest olümpiavõitja hobid olid 
kalapüük ja viiulite kogumine. Aastatel 1950–1955 
oli ta Tallinna Limonaaditehase direktor. Kes oli see 
olümpiavõitja?
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27.12.2020  Aleksandr Gribojedovi surnukeha 
tuvastati vasaku käe armi järgi. Ta käsi sai vigastada 
1818. aastal, kui ta pidas duelli dekabristi ja literaadi 
Aleksandr Jakubovitšiga.

15.11.2020  Alvar Aalto projekti järgi valmis Tartus 
Tähtvere linnaosas Tartu ülikooli maateaduse profes-
sori August Tammekannu ja tema soomlannast abi -
kaasa Anna Irene villa. 1940. aastal põgenes Tamme-
kannu perekond Eestist ning nende villa riigistati ja 
muudeti korterelamuks. 1944. aastal tagastati maja 
endiste omanike pärijatele, kes neli aastat hiljem 
müüsid maja Turu ülikooli sihtasutusele. Praegu asub 
selles Kreutzwaldi tänaval asuvas hoones Turu üli-
kooli ja Tartu ülikooli ühine sihtasutus Granö keskus.

4.10.2020  Vello Salo (1925 –2019). Ta ise on meenu-
tanud seda sündmust nii: „Kohalik rätsep vuristas 
sinisest, mustast ja valgest kangast kümme Eesti 
lippu, lipuvarrasteks ostsin luuavarred.”

2.08.2020  Albert Burmeister (1870–1940).

28.06.1920  Simenson oli Eesti ainuke naisdiplo-
maat kuni 1940. aastani. Ta töötas Pariisi ja Stock -
holmi saatkonnas ning oli ametis Eesti Välisminis-
teeriumis. 1944. aastal lahkus ta Eestist ning elas 
1966. aastast kuni surmani 1977. aastal New Yorgis.

21.06.2020  Alfred Neuland (1895–1966), esimene 
eestlasest olümpiavõitja. Ta võitis tõstmises kuld-
medali 1920. aasta Antwerpeni olümpiamängudel ja 
neli aastat hiljem Pariisis hõbemedali.
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14.06.2020* 2. märtsil 2008 toimusid Otepääl 
esimesed Eesti meistrivõistlused kirbutamises ja 
võitjaks tuli 41-aastane Stanislav Pesjukov. Mis on 
kirbu tamine?

17.05.2020  Indrek Paas on teatavasti Anton Hansen 
Tammsaare „Tõe ja õiguse” peategelase Andres Paasi 
poeg. Aga üks eesti kirjanik on kasutanud ka sama-
nimelist pseudonüümi. Kes?

1.03.2020  Inglismaal taastati 2004. aastal enam kui 
350 aasta järel üks ametikoht. Ametikohale kandi -
deeris seitse inimest ja võitjaks osutus 1967. aastal 
sündinud Nigel Roder. Enne teda oli sellel ametikohal 
Muckle John, kes kaotas töö 1649. aastal, kui kuningas 
Charles I pea maha raiuti. Mis amet see selline on?

9.02.2020  27. juunil 1928 avati Tartu ülikooli taga 
oleval platsil ülikooli asutaja Rootsi kuninga Gustav 
II Adolfi monument, mille kinkis ülikoolile Rootsi-
Eesti ühing. Samba avamisel osalesid Eesti riigivanem 
Jaan Tõnisson, haridusminister Alfred Julius Mõttus 
ja välisminister Hans Rebane, Rootsi poolt kuninga 
esindaja peapiiskop Nathan Söderblom jt. Mis seos 
selle monumendiga oli Otto Strandmanil?

2.02.2020  1931. aastal leiutas ameerika toksikoloog 
ja biokeemik Rolla Neil Harger abivahendi, mis 
võimaldas määrata autojuhi joobeastet. Mille sisse 
pidi autojuht puhuma?

*            tähistatud küsimused on valitud saate parimaks.
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14.06.2020  Talvine sportlik kalapüük kirptirguga.

17.05.2020  Kersti Merilaas (1913–1986).

1.03.2020  Kuninglik kojanarr, tema narrinimeks 
sai Kester the Jester.

9.02.2020  Monumendi autor oli rootsi skulptor 
Otto Strandman, kes juhtumisi oli meie riigimehe 
Otto Strandmani nimekaim.

2.02.2020  Õhupalli sisse. Autojuhi hingeõhk 
suunati sealt indikaatorainega täidetud torusse. 
Kui vedelik värvi muutis, oli kontrollitav joobes.




