
.Medoonity mäng 

Tere tulemast “.Medoonity maailma”!  

 

.Medoonity on maailm, mis on väliselt sarnane maailmale, kus elame me isegi. Maailm, mida 

mõjutavad loodus ja elusolendid, suure universumi muutumatud seadused, tehnoloogia areng ja 

teadusavastused, informatsiooni liikumine ja loomulikult inimene ise.  

 

Nagu meid ümbritsevat maailma, nii juhivad ka .Medoonity maailma kõiksugu nähtavad ja 

nähtamatud jõud. Üks kõige suurem jõud oled Sina ise.  

 

Astudes .Medoonity maailma, oled teinud sammu, et tundma õppida ja avastada neid nähtavaid 

ning nähtamatuid jõude. mis mõjutavad maailma. Oled astunud otse sündmuste keerisesse ja 

Sinust on saanud .Medoonity maailma looja. Tulevik sõltub nüüd sinust ja sinu meeskonna 

liikmetest. 

Mängu ülevaade 

 

.Medoonity on strateegiline seiklusmäng, kus Mängijal tuleb Ajastuid ja Missioone läbides lahendada  

erinevaid ülesandeid arendades iseenda oskusi. Mängu eesmärk on iga Mängija teadlikkuse 

tõstmine iseendast ja ümbritsevast maailmast. Proovile tuleb panna oma nutikus ja käteosavus, 

suhtlemis- ja planeerimisoskus. Oluline on võit iseenda üle, kuid paremaks saab saada vaid 

oma sõprade ja meeskonna abiga. 

 

Mängu käigus õpib Mängija mõistma,  

★ kes on ta ise ja kuidas ta toimib; 

★ kuidas teha otsuseid ning kuidas tehtud otsused meie tegevusi mõjutavad;  

★ kuidas luua ja arendada (koostöö)suhteid; 

★ kuidas raha enda kasuks tööle panna; 

★ kuidas unistustest ja ideest tulemuseni jõuda (ja miks seda üldse vaja on);   

★ milliseid oskusi on iseendas vaja arendada, et saavutada oma unistusi; 

★ kuidas eksida ja eksimustest õppida; 

★ mida on vaja selleks, et luua ja käigus hoida ettevõtet.  

 

Mäng kestab kokku 9 kuud. Selle 9 kuu jooksul mängitakse läbi kolm Ajastut, kusjuures üks 

Ajastu omakorda kestab kolm kuud.  

 

Ajastud on jagatud erinevateks teemadeks ning ühe ajastu jooksul läbitakse neli Missiooni. 

Üks Missioon kestab kolm nädalat ning Missiooni läbimiseks tuleb lahendada erinevaid 

ülesandeid maailmas valitsevaid jõude uurivates Laborites. 

 



Iga Ajastu lõpeb Laadaga, kus on võimalik müüa enda Meeskonna toodangut ja uudistada teiste 

Meeskondade saavutusi. 

 

Mängu käigus tuleb lahendada personaalseid ülesandeid Laborites ning moodustada 

kaasmängijatega Meeskond, kellega koos luua mänguettevõtte. Saadud ettevõtluse kogemus 

toetab Mängija hiljem päriselus. 

 

  



Ettevalmistus mänguks 

Mängulaud on üles seatud Medoonity Baasis. Mängulaual on Meistrite poolt paika pandud 6 

Medoonity Maja, mis on vajalikud Missiooni läbimiseks. Samuti on Mängulauale lisatud erinevaid 

Takistus (Vesi, Maa, Tuli ja Õhk). 

 

Mänguga saab liituda laps vanuses 9-14 aastat iga uue Missiooni alguses. Mängu alustamise 

eelduseks on lapsevanema nõusolek ja lepingu sõlmimine OÜ Medoonity’ga. 

 

Esimesse Missiooni siseneb Mängija üksinda. Missioonide edenedes on võimalik luua oma 

Meeskond ning täita Meeskonna Ülesanne. Meeskonna suuruseks saab olla kuni 5 Mängijat. 

 

Mängunupp 
Mängu saab alustada Baasis kohapeal, kus igal Mängijal tuleb endale luua iseloomulik 

Mängunupp. Mängunupul peab Mängija Tunnuskood (unikaalne number) olema selgelt 

äratuntav, samuti peab olema võimalik sellele hiljem lisada tiimitunnus. Mängunupu koostamist 

juhendab Meister START laboris. 

 

Mänguga liitudes tuleb Mängijal valida endale Roll. Rolli on võimalik vahetada iga Missiooni 

alguses. Igal Rollil on personaalne ülesanne arendada Missiooni vältel teatud oskuseid ja 

koguda vastavaid Kogemuspunkte ehk XP-id. Igal rollil on ka omad erivõimed, mida saab 

kasutada mängu käigus oma teekonna sujuvamaks muutmiseks või vastastele täiendavate 

ülesannete lisamiseks. Erivõimed võivad muutuda vastavalt Rolli Tasemele.  

 

Pealik (1) vastutab Meeskonna ühiste otsuste eest.  

Ülesanne: Pealik peab Missiooni jooksul osalema vähemalt ühe korra ElektroLab-is, 

MeediaLab-is, LeidurLab-is, RoboLab-is ja InimLab-is.  

Erivõime L1: kogu Meeskonna teenitud tulu kättesaamine Payday ruudul. 

Erivõime L2: Mängulaual vabalt valitud kohale Täiendava Teeharu lisamine. 

Erivõime L3-5: salastatud 

 

Maag (1) loob suhteid, et moodustada Meeskond, vastutab Meeskonna sees suhete ja 

suhtlemise toimumise eest, hiljem vastutab ka teiste mängijatega suhete loomise ja hoidmise 

eest. 

Ülesanne: Maag peab Missiooni jooksul osalema vähemalt 3-s MeediaLab-is ja 2-s 

InimLab-is. 

Erivõime L1: võtta Meeskonda uus liige kohtudes temaga suvalisel täidetud ruudul.   

Erivõime L2: Takistuse lisamine Mängulauale Payday ruudul. 

Erivõime L3-5: salastatud 

 

Insener (N) aitab Meeskonnas välja mõelda, kuidas projekt ja/või ülesanne tehniliselt kõige 

paremini ellu viia ja ära teha. 



Ülesanne: Insener peab Missiooni jooksul osalema vähemalt 2 korda LeidurLab-is ja 2 

korda RoboLab-is.  

Erivõime L1: saab osta täiendavaid LeidurLab ja ElektroLab komplekte 50% soodsamalt. 

Erivõime L2-5: salastatud 

 

Finantsist (1) peab arvestust Meeskonna M-raha ning Võidupunktide üle ning jälgib, et kõik 

vajalikud maksud, palgad ja arved saaksid tasutud.  

Ülesanne: Finantsist peab osalema vähemalt 2 korda ElektroLab-is VÕI RoboLab-is ja 

vähemalt ühe korra InimLab-is. 

Erivõime L1: Meeskonnale pangast laenu võtmine Payday ruudul. 

Erivõime L2-5: salastatud 

 

Müügimees (N) on Meeskonnas Turu mõjutaja (influencer) ning vastutab Meeskonna poolt 

loodud toodete turundamise ja müügitegevuse eest.  

Ülesanne: Müügimees peab osalema vähemalt 2-s MeediaLab-is ja 2-s InimLab-is.  

Erivõime L1: Teenib igalt müügilt 1 täiendava Võidupunkti. 

Erivõime L2-5: salastatud 

 

Disainer (N) vastutab Meeskonnas loodavate toodete disaini, Meeskonna logo ning 

reklaammaterjalide kujunduse eest. 

Ülesanne: Disainer peab osalema vähemalt 3-s MeediaLab-is ja 1-s Inimlab-is. 

Erivõime L1: saab Missiooni jooksul ühes MeediaLab-is osaleda 50% soodsamalt. 

Erivõime L2-5: salastatud 

 

Stardiraha 

Kui Mängija on Mängunupu valmis saanud, selle Mängulaual ruudule START asetanud ning 

Meistri juures registreerinud valitud Rolli, annab Meister Mängijale stardirahaks 600 M-raha. 

Raha on vajalik Laborites osalemiseks ning muude tegevuste teostamiseks Mängu käigus. 

Mängu käigus on erinevaid võimalusi raha juurde teenida. 

 

  



Mängu käik 

Mäng algab mänguruudult START. Iga käigu ajal saab Mängija teha 1-3 sammu, milleks saavad 

olla Majad (kus saab teha Tegevusi) või Takistused 

 

Oma käiku saab teha ainult Baasis Mängulaua juures, kusjuures ühes tööpäevas saab teha 

ainult ühe käigu. Iga mänguringi lõpus on Payday, mis tähistab võimalust kätte saada Laborites 

mänguringi jooksul teenitud tasud, millest arvestatakse maha Maksud ja Meeskondlike Majade 

Püsikulud.  

 

Mängu käigus tuleb mängijatel moodustada omavahel meeskonnad, mida saab teha kohtudes 

Medoonity Majas. Väikseim Meeskond koosneb kahest liitunud Mängijast, kuid tõelised eelised 

lisanduvad kolmanda liikme lisandumisel. Kõigi Meeskonnaga  liitunud Mängijate M-rahad ja 

Võidupunktid liidetakse üheks kokku. Kahe Mängijaga Meeskond osaleb Meeskondlikes 

Edetabelites ning saab kasutada Meeskonna raha ühiselt. Kui liitub kolmas Mängija, peab 

Meeskonnas olema üks Pealik ning Meeskonnale antakse ka 4 Meeskonna Maja. 4-liikmelises 

meeskonnas peab olema ka Arvestaja ning 5-liikmelises meeskonnas  veel Suhtekorraldaja. 

Meeskonnas tuleb lisaks isiklikele ülesannetele lahendada ka meeskondlikud ülesanded. 

Laborid 

 

Laborites osalemine ja seeläbi erinevate oskuste arendamine on üks peamisi tegevusi, mille 

jooksul Mängija omandab uusi teadmisi erinevatest valdkondadest. Laboris saab osaleda 

vastavalt Tegevusruudul märgitule Medoonity Baasis või online lahendusena teatud tingimustel.  

 

Kõik füüsilises ruumis toimuvad arendamised leiavad aset ajalise Laborite Graafiku alusel. Igas 

Laboris saab osaleda piiratud arv osalisi ning käigu tegemisel tuleb sellega arvestada, sest 

Labor täitub sinna registreerimise ajalises järjekorras.  

 

Juhul kui Mängija astub Majale/Tegevusruudule, millel näidatud Labor pole ajaliselt käesoleval 

ja järgmisel nädalal võimalik, siis kaotab ta sellel käigul Laboris osalemise võimaluse.  

 

Laborisse registreerimine peab toimuma Mängija käigu ajal tasudes selleks Labori Hinna M-

rahaga. Juhul kui käigu aeg saab otsa või Mängijal ei ole vajalikku rahasummat, siis kaotab 

Mängija sellel käigul Laboris osalemise võimaluse. 

 

  



Punktide ja raha kogumine 

Laboris osalemisega on võimalik teenida tulu - M-raha, ning koguda isiklikke XP punkte ja 

meeskondlikke võidupunkte. Tasu oskuse arendamise eest saab iga ringi lõpus, kui Mängija on 

jõudnud PAYDAY ruudule, Tasust arvestatakse maha ka Maksud. 

 

Mängija XP: Mängu alguses alustavad kõik Mängijad esimeselt Valdkonna Tasemelt (level). 

Vastavalt valitud Laborile teenib mängija XP-d igas Valdkonnas eraldiseisvalt. Liikudes 

Valdkonna Tasemetel edasi, avanevad mängijal igas Valdkonnas uued võimalused. 

 

Meeskonnad: Mängus edasi liikumiseks on vajalik moodustada Meeskond. Meeskonnas saab 

olla 3-5 mängijat. Meeskond teenib Võidupunkte ning tulu ühiselt.  

 

XP, Võidupunktide ning võimaliku tasu summad on ära näidatud iga Labori juures.  

 

Meeskonna võit selgub Võidupunktide järgi iga Ajastu lõpus. 

Isiklikud edetabelid selguvad kogutud XP punktide järgi iga Missiooni lõpus. 

 

Missiooni ja Ajastu lõpp, liikumine edasi 

Missioon lõpeb 3-nädalase perioodi lõpus. Uue Missiooni alguses on uutel Mängijatel võimalik 

Mänguga liituda. Olemasolevad Mängijad saavad soovi korral valida endale uue rolli, kuid 

jätkata võib ka juba valitud rolliga. Meeskonnaga edasi liikudes tuleb Mängijatel jälgida, et 

Meeskonnas oleks täidetud kõik nõutud rollid. 

 

Ajastu lõpeb 3-kuulise perioodi lõpus, kui mängijad on läbinud 4 Missiooni. Kõik Mängijad, kes 

Ajastu lõpupäevaks ei ole jõudnud Payday lõpuruudule, liigutatakse otse START ruudule. 

Pooleli jäänud Mänguringi Tasu jääb sel juhul saamata.  

 

Ajastu lõpus vaadatakse koos Meistriga Meeskonna Laboris üle valitud strateegiad, ülesannete 

täitmised, õnnestumised ja arenguvõimalused, et luua seoseid kogetu ja õpitu kohta. Samuti 

vaadatakse vajadusel koos üle Mängu reeglistik. Ajastu lõpus toimub ka Laat, kus Mängijatel on 

võimalus Missioonidel valmistatud Toodangut müüa ja kaubelda oma Võidupunktide või 

Meeskonna Majadega. 

 

Seejärel jätkub Mäng uue Ajastu ja uute Missioonidega. 

 

 


