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SISSEJUHATUS 

 

Põhinedes ÜRO kestliku arengu eesmärkidele loodi kogemuspõhine 

koolinoortele mõeldud rollimäng Eesti 2121, mis fantaseerib teemaga, et milline 

võiks elu välja näha siis, kui riigid ei pööra täna piisavalt tähelepanu 

keskkonnaprobleemide vähendamiseks. Rollimänguga püütakse suunata noorte 

tähelepanu üleilmsetele keskkonnaprobleemidele ning neid panna rohkem 

mõtlema kohalike tegevuste ja globaalsete teemade vahelisele seosele.  

 

 
On aasta 2121. Maailmas on kehv seis. Kunagisse Räpina Ühisgümnaasiumi 
hoonesse on loodud uurimisjaam, milles töötavad Tartu Ülikooli Biodünaamika 
teaduskonna teadlased ja tudengid, kes on aastaid töötanud ökosüsteemide 
taasloomise programmi kallal ning kohalikud külainimesed, kes on juba 
muutustega kohastunud. Laboris töötavad neli uurimisgruppi, kelle eesmärgiks 
on jaamas  
1) uurida ja kaardistada hetkeolukorda ning  
2) alustada ökosüsteemi taastamistöödega.  
 
Kuna jaamale aga lähenes saastetorm, tõi see kaasa nii mitmeidki õnnetusi, 
millele tuleb lahendust leida.  
 

 
 

Haridusliku rollimängu Eesti 2121 videokokkuvõte on huvilistele leitav siit: 

https://youtu.be/IaXioQYPAtM  

 

https://youtu.be/IaXioQYPAtM
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MÄNGU EESMÄRGID: 

 Tutvustada kestliku arengu eesmärke - saab teha läbi ülesannete, jaamal 

prioriteedid, ajaloos sees 

 Tekitada osalejates emotsionaalne side mängu teemadega - tegelased, 

põnevad sündmused, reaalne ohutunne ja soov, et oleks parem. Olustik, 

kaotus, hoolimine enda tegelasest/varast/teistest vms. 

 Omavaheline koostöö - üksi ei ole võimalik saada hakkama, ülesanded, 

ohud, väljakutsed. 

 Inimlikkuse väärtustamine - inimlikud lood, üksteise aitamine, elu 

väärtustamine. Ei tohi olla liiga ellujäämine sel juhul. Väärtused nagu 

koostöö, austus, inimlikkus. 

 Lahenduste leidmine ja teostamine 

 Noorte jõustamine, motiveerimine - kuidas tekitada eduelamus aga samas 

mitte tekitada muljet et see on kergesti lahendatav? 

 Siduda nii poliitilised kui keskkonna teemad - tuua välja problemaatilisi 

poliitilisi suundi/ajaloolisi otsuseid. 

 Käsitleda eetilisi dilemmasid 

 Käegakatsutavad eksperimendid - lähedus reaalsele elule. 

 Enne ja pärast mängu luua sild hetkel maailmas aktuaalsete teemade ja 

võimalike viisidega ise panustada - seostame, arutelu ja info, mis edasi. 

 

MÄNGUEELNE ETTEVALMISTUS: 

 

Enne mängijate saabumist: 

 Akende kinnikatmine, plakatid jms, powerpointi testimine 

 Mängu ja selle elluviimise tutvustus gruppide juhtidele 

 Töökohtade ülesseadmine 

 Töökohtade tutvustus, workshopi ettevalmistus 

 Blackboxi ehitamine 

 Õueala ülevaatamine, võimaluste piires ülesseadmine 

 

 

 

Enne mängu algust: 

Tutvumine ja energisersid. 

 

Powerpoint ja esitlus tänasesse päeva: 
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http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/T%C3%B6%C3%B6tuba%2C%

20mis%20on%20rollim%C3%A4ng%2C%20debriif.pdf  

 

Mis on rollimäng?  

Vaata lisaks: https://youtu.be/XPJQ2mNKL68  

- maailm, lugu, rollid, reeglid. 

 

Kuidas mängida, kuidas teha larp endale huvitavaks?  

Vaata lisaks: https://youtu.be/jTZuWms1uqY  

- Improviseeri, vabadus katsetada ja luua. 

- Loome ühise reaalsuse - ära osuta mänguvälistele asjadele. 

- Ära “lõhu mängu”, ei ole kaklemist, võimalik teha mässu jms (seda peab 

mõtlema veidi kuidas sõnastada, et mitte just anda ideid). 

- Konflikte ei too pärisellu. 

- Otsi vajadusel abi juhendajalt ja läbiviijatelt. 

 

 
 

 

Mäng Eesti 2121: 

- Sissejuhatav video /esitlus tänapäevast tulevikku 

- Esitlus: 

- Mängite tuleviku inimesi. 

- grupid ja töörühmad. 

- Mängu ajaline jaotus, päeva struktuuri tutvustus. 

- Jms. 

 

Osalejad saavad tegelased ja kostüümid. 

Grupid oma pesas ja kaunistavad seal natuke, naasevad. 

Töörühma töötuba ja ringkäik uurimisjaamas. 

 

Paus 15min, snäkid, viimase minuti ettevalmistused. 

 

Kogunemine, guided meditation mängu, sissejuhatav video ja mäng algab - 

töörühmade juhid viivad grupid töökohta ja aitavad neid tööga alustada, 

arutavad saastetormi ja sellega seonduvaid uusi ülesandeid. 

Sissejuhatav meditatsioon 

Sulge silmad. 

On lõppenud taas üks sündmusterohke päev jaamas. 

http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/T%C3%B6%C3%B6tuba%2C%20mis%20on%20rollim%C3%A4ng%2C%20debriif.pdf
http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/T%C3%B6%C3%B6tuba%2C%20mis%20on%20rollim%C3%A4ng%2C%20debriif.pdf
https://youtu.be/XPJQ2mNKL68
https://youtu.be/jTZuWms1uqY
https://drive.google.com/file/d/1Qd8J7yMZphEx_pLjD2J-dWX_JZjZxVfX/view?usp=sharing
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Elasite üle järjekordse saastetormi. 

Parandasite paneelid. 

Tabasite varga. 

 

Meditatsioon kahe päeva vahel 

Ees ootab raske välimissioon. 

Loodate päästa elusid ja leida ja endale vajalikku. 

Kes olid haiged ja saastunud on ööga piisavalt toibunud et ühineda. 

Väljas liikuda on ohtlik, saaste radiatsioon, info grupp ütleb kus on ohutu liikuda. 

liigu koos nendega. 

On aeg taas ärgata uude päeva. 

 

 
 

 

 

GRUPID JA ROLLID 

 

Gruppide identiteedid 

 

1) Roheline - Tartu ülikooli töögrupp 

Oled üks liige Tartu Ülikooli Biodünaamika teaduskonna teadlaste ja 

tudengite grupis, kes on aastaid töötanud ökosüsteemide taasloomise 
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programmi kallal. Te olete säilitanud mitmeid liike, mis looduses on juba 

välja surnud, ning loodate need nüüd uude elukeskkonda integreerida.  

 

2) Oranž - Kohalik küla, inimesed on juba muutustega kohastunud 

Oled kohalik Iisaku elanik, sinu esivanemad elasid siin piirkonnas juba 

enne kliimamuutuste põhjustatud hävingut. Teie küla on olnud vastupidav 

- inimesed kohanesid muutustega, leiutasid uusi viise hakkama saamiseks. 

Te armastate seda kohta, see on teie kodu, ning kui on võimalus lüüa kaasa 

keskkonna taas elusaks muutmises, tahate te kõik kaasa aidata. 

 

 
 

   
 

Põhirollid: 

http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/PRINT_p%C3%B5hirollid.pdf  

Abirollid: http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/PRINT2_abirollid.pdf  

 

http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/PRINT_p%C3%B5hirollid.pdf
http://media.voog.com/0000/0045/1098/files/PRINT2_abirollid.pdf
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MÄNGU KÄIK 

 

TAUST 

 Maailmas ühtselt kehv seis, jaama ümbruses olev piirkond on valitud 

katsetamiseks. 

 Kliimamuutuste tõttu üldiselt halvenenud olukord, ei olnud üks suur 

sündmus. 

 Vanas hoones, koolimajas, mis muudetud baasiks/uurimislaboriks. 

 Kohanimed, piirkonna kaart jms on sama, mis päriselt. 

 Laborisse on tulnud (saadetud või vabatahtlikult tulnud) kuus huvigruppi, 

kes jagati laiali kuude töögruppi vastavalt nende oskustele. 

 Nende eesmärk baasis on 1) uurida ja kaardistada hetkeolukorda ning 2) 

alustada ökosüsteemi taastamistöödega. 

 Olnud juba jaamas mõned kuud. 

MÄNGU ALGUS 

TÖÖGRUPPIDE TEGEVUSED IGAL PÄEVAL 

ENERGIA 

 

Kirjeldus:  

Energia töögrupp tagab, et jaamas oleks piisavalt energiat nii inimestel kui ka 

laboritel. Selleks kannavad nad hoolt jaamas kasvatatavate taimede eest, 

vastutavad toiduvarude eest ja püüavad alasse istutada uusi taimi. Samuti jagavad 

jaama peale energiat, ning parandavad võimalikke probleeme päikesepaneelide ja 

generaatoriga. 

 

Töökoht: aed ja energiajuhtimiskeskus. 

 

Eesmärk: tagada, et jaamal on piisav kogus vett, toitu ja elektrit. 

 



Peipsi Koostöö Keskus 

 10 

 
 

Tööpäeva alguses: Veenormi jagamine. 𝥷 

Tööpäeva lõpus: Tööruum korrastatakse. 𝥷 

 

 

 

ÜLESANDED I PÄEV  

 

 Veenormi jagamine. Kõigile uurimisjaama töötajatele jagatakse nende 

vee päevanorm - 1 pudel. 

 Toidukoguste jagamine. Uurimislabori töötajad saavad Energia grupilt 

oma toidunormi - proteiinipaki. Meedikute saatekirjaga töötajatele tuleb 

anda vastavat eritoitu. 

 Taimede eest hoolt kandmine. Vajadusel kastmine, surnud okste 

kärpimine, viljade korjamine. 

 Taimede ümberistutamine. 

 Energia jagamine jaama eri kohtade vahel. Vt ENERGIA JAGAMISE 

KESKUSE juhiseid. 

 

 

*** SAASTEPROTOKOLL *** 
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Kõrgendatud saasteohu puhul: 

Kontrolli saaste olemasolu UV lambiga. Saaste paistab välja helendavate 

laikudena. 

 

Puhasta saastatud taimed ja toit puhastuslahusega. 

 

 

*** PARANDUSPROTOKOLL *** 

 

Päikesepaneelide, generaatori, akude parandamine. Kui kaugjuhtimine ei tööta 

on vaja manuaalset sekkumist. 

 

NB! Kanna kaitsevarustust! Radiatsiooni ja saasteoht! Elektrilöögi oht! 

 

Taasta juhtpaneelis elektrivõrk asetades vajalikud moodulid õigesse kohta. 

Katkised jupid vajavad asendamist. 

 

 

*** ENERGIA JAGAMISE KESKUS *** 

Asukohad:  

Energia / Info ja Radar / Meedikud / Teadlased  

/ Taimed / Magamisruumid 

 

Iga asukoht vajab miinimum koguse energiat, et toimida. Teatud ülesanded 

vajavad rohkem energiat - siis tullakse vastavast töögrupist Energia töörühma 

käest paluma lisaenergiat. 

Liigutades kuule reguleerid energia jagamist. NB!Päikesepaneelide, generaatori 

või akude kahjustuse puhul on energiavõimekus madalam! 

NB!  Vähem kui optimaalne energiakogus magamisruumides vähendab 

immuunsüsteemi vastupanuvõimet! 

Vähem kui optimaalne energiakogus taimedel tõstab taimede 

hävimise riski. 

 

 

ÜLESANDED II PÄEV 
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 Taime istutamine sobivasse mulda. Esimene katsetus ökoloogilise 

mitmekesisuse taastamisel. Eelnevalt on vaja testida mulda, mis peaks 

olema neutraalne või kergelt happeline. 

 Mullaelustiku taastamine. Esimene katsetus suunata vabasse loodusesse 

laboris aretatud vihmausse. Mulla pealmine kiht on vaja eemaldada ning 

vihmaussid õrnalt mullale asetada. 

 Saada abipakist vajalik varuosa juhtpaneeli parandamiseks.  

 

 

ÜLESANDED III PÄEV 

 

 Veenormi jagamine. Kõigile uurimisjaama töötajatele jagatakse nende 

vee päevanorm - 1 pudel. 

 Taimede eest hoolt kandmine. Vajadusel kastmine, surnud okste 

kärpimine, viljade korjamine. 

 Parandada paneelid. Abipakist saadud varuosaga minna ja parandada 

katkine paneel. 

 Vee pH testimine. Joogivee pH peab olema 6,7 - 8,5, parim on 7. Kui 

joogivee pH erineb oluliselt normist, on vajalik edastada proov teadlastele, 

kes teevad juba põhjalikumad katsed. 

 Energia jagamine jaama eri kohtade vahel. Vt ENERGIA JAGAMISE 

KESKUSE juhiseid. 

 

 
 

INFO JA RADAR 

 

Kirjeldus: 

Info ja radar kajastavad uudiseid, seiravad piirkonna satelliitpilti ja kaarti ning 

märgivad neil olevad huvipunktid, mis võivad olla sobilikud ökoloogilise olukorra 

taastamiseks või muud moodi uurimisjaama aidata. Välimissioonidel vastutavad 

turvalise navigeerimise eest. Vastutavad ka välismaailmaga suhtluse eest nii 

lühidistantsil (raadiosaatja) kui ka suure vahemaa tagant (sidemast).  

 

Töökoht: radariruum ja infosein 
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Eesmärk: Info kogumine ja jagamine, suhtlus välismaailmaga 

 
Tööpäeva alguses: Sidekontroll. 𝥷 

Tööpäeva lõpus: Tööruum korrastatakse. 𝥷 

 

 

ÜLESANDED I PÄEV 

 

 Sidekontroll. Raadiosaatjate sisselülitamine ja kontroll, kas töötavad. 

 Uudiste kajastamine infoseinal. Uurimisjaamas ringi käies kogutud ja 

leitud info. 

 Kiireloomuliste teadete jagamine eri töörühmades. Näiteks: saasteoht, 

tormihoiatus, epideemiaoht.  

 Intervjuude ja uurivate artiklite tegemine. 

 Radari kaardil ohtlike piirkondade märkimine. Näiteks: radiatsioon, 

saaste. 

 Radari kaardil huvipakkuvate piirkondade märkimine. Näiteks: 

kasulikud varuosad, hea kvaliteediga muld. 

NB! Vajalik optimaalne energia tase radariruumis! Küsi Energia töögrupilt. 

 Raadiosaatjatega sidepidamine. Raadiosaatja teel piirkonnas olevate 

inimestega suhtlemine. 
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ÜLESANDED II PÄEV 

 

 Raadiosaatjatega sidepidamine. Ühendus piirkonnas olevate kohalike 

või lennukimeeskonnaga. 

 Kaardilugemine. Huviobjektide külastamine vältides ohtlikke alasid. 

 Saastemõõtja kasutamine. NB! Suure saastega alades viibimine üle 1 min 

võib tekitada raskeid tervisekahjustusi või surma! 

 Vajadusel suure saastega aladel proove võtvate teadlaste saatmine.  

 Sidemasti parandamine. Võimalik, et sidemasti küljest on midagi lahti 

kukkunud ja vaja tagasi kruvida ning seetõttu on side häiritud. 

 

 

ÜLESANDED III PÄEV 

 

 Sidekontroll. Raadiosaatjate sisselülitamine ja kontroll, kas töötavad. 

 Uudiste kajastamine infoseinal. Uurimisjaamas ringi käies kogutud ja 

leitud info. 

 Kiireloomuliste teadete jagamine eri töörühmades. Näiteks: saasteoht, 

tormihoiatus, epideemiaoht. 

 Intervjuude ja uurivate artiklite tegemine. 

 Luua lühike uudisteklipp. Keskjaam on palunud videoklippi, mis näitab 

uurimisjaama tööd. 

 

 
 

 

MEEDIKUD 

 

Kirjeldus: 

Meedikud ennetavad haiguspuhanguid jaamas, tegelevad haiguste, mürgituste, 

vigastuste ja radiatsiooni raviga, arendavad välja uusi ravimeetodeid ja katsetavad 

neid. 
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Töökoht: kliinik / isolatsioonikamber 

 

Eesmärk: uurimislabori töötajate tervise eest hoolitsemine, viirushaiguste 

ennetamine, uurimine, vaktsineerimine 

 

 
Tööpäeva alguses: Töötajate tervisekontroll. 𝥷 

Tööpäeva lõpus: Tööruum korrastatakse. 𝥷 

 

 

 
 

 

ÜLESANDED I PÄEV 

 

 Töötajate tervisekontroll. Skänneeri töötaja randme ümber olevat QR 

koodi tema terviseseisundi teada saamiseks. 

 Ainepuuduste puhul eritoidu saamiseks retseptide väljastamine. 

 Kiirituse ravimine. Sümptomid: iiveldus, põletus. Kiiritada saanud 

patsiendile anna 1 jooditablett ning kasuta dekontamineerivat spreid. Kuni 

1 minut isolatsioonikambris. 

NB! Vajalik optimaalne energia tase kliinikus! Küsi Energia töögrupilt. 

 Saastemürgituse ravimine. Sümptomid: UV lambi all helendavad märgid 

nahal. Saastunud alad puhastada puhastuslahusega.  
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 Ravimtaimedest ravimite valmistamine*. Taimede uhmerdamine, 

tinktuuride valmistamine ja sildistamine, mille vastu ravim aitab. 

*Kohalike meedikute teadmised. 

 Katsed. Katsealustele manustada testitavat immuunsüsteemi boosterit, 

küsitleda enesetunde kohta ja täita protokoll. NB! Võib tekitada 

kõrvalnähte, jätka omal vastutusel! 

 

 

ÜLESANDED II PÄEV 

 

 Anda vajadusel esmaabi väljast leitud isikutele või uurimisjaama 

liikmetele. 

 Saaste ja kiirituse ravi välitingimustes 

○ Kiirituse ravimine. Sümptomid: iiveldus, põletus. Kiiritada saanud 

patsiendile anna 1 jooditablett ning kasuta dekontamineerivat 

spreid.  

○ Saastemürgituse ravimine. Sümptomid: UV lambi all helendavad 

märgid nahal. Saastunud alad puhastada puhastuslahusega.  

 Sobilike ravimtaimede otsimine ja kogumine.* Vt. ravimtaimede 

välimääraja, leitud taimed korjata otsekontakti vältides suletavasse 

kogumiskotti. *Kohalike meedikute teadmised. 

 

 

ÜLESANDED III PÄEV 

 

 Töötajate tervisekontroll. Skänneeri töötaja randme ümber olevat QR 

koodi tema terviseseisundi teada saamiseks. 

 Väljast kogutud taimede testimine ja ohutuks tegemine. Testi saastet 

UV lambiga ja vajadusel puhasta puhastuslahusega.   

 Kiirituse ravimine. Sümptomid: iiveldus, põletus. Kiiritada saanud 

patsiendile anna 1 jooditablett ning kasuta dekontamineerivat spreid. Kuni 

1 minut isolatsioonikambris. 

NB! Vajalik optimaalne energia tase kliinikus! Küsi Energia töögrupilt. 
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*** EPIDEEMIA PROTOKOLL *** 

 

 Viirusekahtlusega isikute ravimine. Kui tervisekontrolli (skänneeri 

töötaja randme ümber olevat QR koodi tema terviseseisundi teada 

saamiseks)käigus tekib viirusepuhangu kahtlus.  

○ Jälgi patsientide seisundit ja märgi üles tekkivad sümptomid. 

Ägedate sümptomite puhul saada isolatsioonikambrisse kuni 1 

minutiks. 

○ Edasta sümptomid Teadlaste grupile. 

○ Kui teadlaste grupil õnnestub edukalt toota ravim, siis manusta 

ravim alustades kõige rängemate sümptomitega nakatunutest. 

NB! Vajalik optimaalne energia tase kliinikus! Küsi Energia töögrupilt. 

 Manusta testimisjärgus immuunsüsteemi booster. NB! Immuunbooster 

ei ole veel ohutu ning võib tekitada kõrvalnähte, jätka omal vastutusel!  

 

 
 

TEADLASED 

 

Kirjeldus: 

Teadlased viivad läbi katseid, et uurida piirkonna probleeme ja leida võimalikke 

lahendusi. Kontrollivad saastetaset väljaspool ja uurimisjaama sees. 

 

Töökoht: labor 

 

Eesmärk: uurida ja kaardistada piirkonna hetkeolukorda ning alustada 

ökosüsteemi taastamistöödega. 
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Tööpäeva alguses: Kontrolli töövahendite korrasolekut. 𝥷 

Tööpäeva lõpus: Tööruum korrastatakse. 𝥷 

 

 

Ülesanded I PÄEV 
 

 Piirkonnast kogutud ainete testimine. Testi anumas olevat ainet - vesi, 

muld indikaatoriga. Täida katseprotokoll.  

○ Proovide sorteerimine. Vii info Radari töörühma ja märgi kaardile 

alad, kus on hea / halva kvaliteediga muld/vesi. Halb - tugevalt 

aluseline (roheline) või happeline (punane). Hea - neutraalne (lilla). 

 Väljast toodud esemete UV valguse all testimine. UV valguse all 

helendav ese on vaja võimalusel puhastada puhastuslahusega või 

isoleerida. 

Jaama saastelekete kontroll. Kontrolli saastelekkeid jaamas UV 

lambiga. Leides lekke isoleeri leke teipides peale kaitsekilp. NB! Eriti suur oht 

saastetormi ajal! 

Vaktsiinide arendamine. Sega petri tassis kokku erinevad ained ning 

testi inkubaatoris indikaatoriga. Jäädvusta kokku segatud ained, 

reaktsioon ja testi reaktsioon indikaatoriga (must, pruun, sinine). 

NB! Vajalik optimaalne energia tase laboris! Küsi Energia töögrupilt. 
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Ülesanded II PÄEV 

 

 Vee- ja mullaproovide võtmine kaardil märgitud piirkondadest. 

○ Mullaproovid tuleb koguda steriilsetesse anumatesse, et laboris 

saaks määrata mulla pH, mineraalainete sisalduse, elusorganismide 

hulga ning mikroplastiku hulga. 

○ Veeproovid tuleb koguda steriilsetesse anumatesse, et laboris 

saaks määrata täpse koostise ning pH. Võimaluse korral võib 

analüüside tegemist alustada kohe, et sobiliku joogivee leidmisel 

saaks seda suuremas koguses uurimisjaama kaasa võtta. 

○ NB! Kui on proove vaja võtta ohtlikest aladest, tuleb sinna minna 

koos Info ja radari grupi saatjaga, kes oskab kasutada saastemõõtjat. 

 

 

Ülesanded III PÄEV 

 

 Kogutud proovide testimine. 

○ Mullaproovid - määrata  

➢ pH 

➢ mineraalainete sisaldus 

➢ elusorganismide hulk (tk/1ml) 

➢ mikroplastiku hulk (tk/1ml) 

○ Veeproovid - määrata  

➢ pH 

➢ täpne koostis (vt õpetus testimisvarustusel) 

 

*** Viirusevaktsiini otsimine*** 

Uurimislabori töötajaid ohustab uus viirus. 

Sega petri tassis kokku erinevad ained ning testi inkubaatoris viiruseosakestega 

(INDIKAATOR). Edukas vaktsiin sõltub viirusest, vaata, millised on sümptomid. 

 

Iiveldus ja kollakas nahk: edukas vaktsiin on leitud kui indikaator muutub 

mustaks. 
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Krambid ja värinad: edukas vaktsiin on leitud kui indikaator muutub pruuniks. 

 

Punased täpid-marrastused näol - edukas vaktsiin on leitud kui indikaator 

muutub helesiniseks. 

 

Ravimi tootmiseks pane kolm edukat näidist SÜNTESAATORISSE. 

NB! Vajalik kõrge energia tase laboris! Küsi Energia töögrupilt. 

 

 
 

 

 

 
 

TEGELASED 

 

JUHISED NPCdele 

 

 

Ravimivaras Kajakas: 

 

Oled piirkonnast pärit ja sul õnnestus tänu tutvustele saada uurimisjaamas koht. 

Pead siin tehtavat tööd väga oluliseks ja ka pead lugu oma kaastöötajatest. Siiski 
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oli sul raske vaadata kuidas saite parimad ravimid ja toidu samas kui sinu pere ja 

sõbrad ikkagi kannatasid kehva toitumuse ja saaste tõttu. Oled salaja võtnud 

ravimivarudest vaktsiine ja muid ravimeid ning neid saatnud tagasi koju. 

Uurimisjaamas on haigestumise oht niikuinii väiksem ja parema toidu tõttu peate 

ka paremini haigustele vastu. Neil, kellele ravimid smuugeldasid on neid kindlasti 

rohkem vaja kui teil. Samas tunned ka ikkagi süütunnet, et varastasid ning vahele 

jäädes sa ei kujutagi ette, mis sinust saaks. 

Külaelanik Rebane avastas, mida sa oled teinud, aga vähemalt hetkel lubas su 

saladust varjata, kuna ka tal on siinkandis pere. 

Kardad ka, et küla arst Härm on sul jälil ja kahtlustab, et sa oled midagi teinud. 

 

Varustusmeeskond (lennukist allakukkunu, Stamberg): 

Kostüüm - saab meilt vesti. Endalt - nt prillid, müts. 

 

I päev: 

Oled koos kaaspiloodiga lennukis, mis toob uurimisjaamale varustust (varuosad, 

toit, ravimid, veepuhastustabletid jms) kuid sattusite ootamatult saastetormi, 

näidikud ja andurid jupsivad, lennukil on mingi probleem, kaotate kiirelt kõrgust 

ja kardate, et võite alla kukkuda. Vaja kiirelt abi hädamaandumiseks turvalise koha 

leidmiseks. 

 

RAADIOSIDE Umbkaudsed juhised:Järgi ka raadioprotokolli, vähemalt 

alguses.  

“Mayday, mayday! Räpina 2121, siin Oscar-Mike 458, sattusime tormi kätte, 

kaotame kõrgust, vajame hädamaandumiseks turvalisi koordinaate! Kuuldel.” 

Siis oleneb, mis nad vastavad, võib improviseerida, mis täpselt ei tööta (parem 

mootor on seiskunud, andurid ei tööta jms). Aeg-ajalt luua uuesti side, et 

survestada neid kiiremini teid aitama, võib teha ka niisama karjeid ja sahinat paar 

korda. 

Kui olete koordinaadid saanud, siis kõne lõpetamiseks ütle “kõik” või “side lõpp”. 

 

II päev: 

Lennuk sai hädamaandumisel kõvasti viga ja oled rusudest eemale liikunud, aga 

kehvas seisus. Sinu kaaspiloot hukkus. 
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Oled haavatud, meeleheitlik, saaste ja radiatsiooniga alal, vajad kiiret abi, ise ilma 

abita liikuda ei saa. (Vastavalt sellele, kas nad tulevad esimesena sinu juurde või 

pakkide juurde on su seisukord kas halb või kriitiline - GM annab teada). Oma 

tausta kohta detaile võid ise improviseerida, oled priviligeeritud ja elanud linnas 

normaalsetes oludes. 

 

RAADIOSIDE: kui lood raadiosideme mitu korda ning neil läheb sinuni jõudmiseks 

kaua aega võid minna järjest meeleheitlikumaks. Umbkaudsed juhised: 

“Räpina 2121, siin piloot Stamber, kas keegi kuuleb mind?” 

Kui saad vastuse: kirjelda oma vigastusi, võid ka oiata valust jms, kirjelda ümbrust 

või asukohta kuni nad sind leiavad. 

 

Pärast esmaabi saaksid liikuda nende abiga (kui jõuavad sinuni kriitilises 

seisundis võid ka paar korda teadvust kaotada jms). Välja jätmine oleks ilmselt 

kindel surm, seega sa väga soovid, et nad viiksid sind endaga koos jaama. 

Variant: kui nad kohtuvad kohalikuga ja veenavad teda sind võtma endaga võid 

lasta ka ennast veenda, aga siis tahad neilt ressursse - ravimeid, vett, toitu, tekke. 

Samuti, et nad annaks keskjaamale teada, kus sa oled, et sind päästetaks (aga see 

võib võtta kaua aega). 

 

Tunned Tartust teadlast Lepikut, kes on väga uudishimulik välismaailma suhtes.  

 

Sõjakas kohalik Hunt: (võiks olla suurelt mingi nimesilt peale 

improviseeritud või otsaees kirjas) Kostüüm - postapo scavenger + nerf 

 

Oled siinkandis sündinud ja kasvanud, rasketes oludes karastunud kuigi ka palju 

tervisehädasid külge saanud ja näinud sõpru ja peret kannatamas. Kohaned 

oludega ja vajadusel kolite vastavalt kus parajasti parem on. Ressursse on igalpool 

kasinalt, tuleb aga võtta, mis võtta annab. Aeg-ajalt saadetakse abipakke, aga 

abivajajaid on alati rohkem ja sellest ei piisa. 

Hiljuti avati siin uurimisjaam. Vahel tuuakse neile abipakke, oled läinud alati 

vaatama, kas ehk mõni kandub tuulega jaamast eemale kuid pole veel õnneks 

läinud - kuni tänaseni. Oli ootamatu saastetorm nagu neid siinkandis ikka on ning 

lennuk sai vist kahjustada, võimalik, et isegi kukkus alla, aga rususid sa ei leidnud. 

Küll aga said ühe paki täis teile kriitilise vajalikkusega asju toit, ravimid, puhas 

vesi, varuosi, millega lõpuks toimima saada soojus ja valgus, et ei peaks seal iga 

päev kõpitsemas käima. 

 

Sa pole varas, aga kes ees see mees ja leitud asi on leidja oma. 
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Olenevalt sellest, kas nad tulevad pakkide juurde esimesena või teisena on sul kas 

väike või suur pakk, gm ütleb. 

 

Kui mängijatega kohtud - väldi otsest konflikti, pigem räägi läbi, sa ei taha surra 

ega viga saada. Võid rääkida ja juurde mõelda detaile oma kurvast elust. 

Sa ei taha pakkidest loobuda, see võib teile olla elu ja surma küsimus.  

Kui loobud proovi nõuda ikkagi vajalikke asju nagu tekid, vesi, toit jms. 

Pakkides on neile vajalikud varuosad - võid ka ainult neist loobuda nt mõne asja 

vastu, mis on neil koheselt olemas, nt relv. 

 

Võid ka paluda, et nad võtaksid sind jaama kaasa kas permanentselt või ajutiselt 

kuni suurem saasteoht möödas. Hoolid küll oma lähedastest, samas võimalus on 

ahvatlev ja äkki õnnestuks siis ka nemad sinna tuua. 

 

Tead teisi siinkandi asulates elanud tegelasi: 

Kõiv - külast pärit kaupleja, üsna kahtlustav ja sinu suhtes skeptiline. 

Must - vastutulelik ja sõbralik külaelanik. Kunagi sa päästsid tema elu, kui ta oli 

metsas viga saanud. Ilmselt toetaks sind. 

 

III päeva raadioside (kohalikud): 

Haiguspuhang - paluvad abi. 

Ka kohalike seas on haiguspuhang, samad sümptomid (punased marrastused näol, 

üha halvenev enesetunne jne). Paluvad abi - ravimeid või et haigeid võetaks jaama 

ravile. 

Elu ja surma küsimus - võivad anuda ja nutta. 
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MÄNGU JÄRGNE TEGEVUS 

 

Mängu lõpp: 

Viimane arutelu ja hääletus, lõpuvideo ja siis teatamine, et mäng on lõppenud, 

tänamine. 

Esmane debriif kahes grupis (oma identiteedirühmades): 

Võtavad kaelasildid ja tunked ja tulevad sellega tegelasest välja. Siis ringid: 

Esimene ring - kõik võiks vastata 1 sõna- 1 lause: mida nad hetkel 

tunnevad / mis on nende esimene mulje mängust. 

 Üks asi, mis nad tahaksid oma tegelasest kaasa võtta ja üks, mis maha jätta. 

 Üks meeldejääv moment või äge asi, mis mängus juhtus/nemad tegid 

 Mis neile meeldis ja mida nad õppisid 

 .. + vastavalt õpetaja soovile 

Seejärel koos arutelu - kuidas IG asjad on seotud praeguse olukorraga keskkonna 

ja kliima rindel, lõpuks ka sellest, kuidas edasi minna, mida kõik praegu teha 

saavad, mis org-id tegelevad keskkonnakaitsega jne. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


