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LAUAMÄNGU 
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Käesolevat projekti Rahastab Euroopa Liit. Trükis 
avaldatud seisukohad ja arvamused on peegeldavad 
ainult autori(te) seisukohti ega pruugi kajastada Euroopa 
Liidu või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti 
(EACEA) seisukohti ja arvamusi. Nende eest ei saa 
vastutada ei Euroopa Liit ega EACEA.
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SISSEJUHATUS

FinanciaLit: A Trainer’s Companion Board Game on 
tööriistakomplekt koolitajatele, et aidata neil edastada 
teadmisi rahanduslikust kirjaoskusest (ka finantskirjaoskus) 
ning parandada rühma sidusust.

Mängijad võtavad vastutuse pere sissetuleku ja eelarve eest, 
püüdes planeerida oma tulevikku ja tulla toime raskustega, 
mida elu võib tuua.

Mängijatena (3-5) katsetavad, kuidas kasutada “pere” 
vahendeid oma kulude katmiseks, investeerida 
tulevikuplaanidesse või teha sääste. Neil on võimalik seda 
teha turvalises keskkonnas, kus nad saavad õppida oma 
tegevuste tagajärgedest, ilma et nad reaalses elus neid 
tagajärgi kannataksid.

Kuigi oleksime soovinud simuleerida iga tegevuse 
või sündmuse täpseid tagajärgi või esitada toimuvate 
sündmuste täpsed ja realistlikud ajastused (palgatšekid, 
juhuslikud sündmused, laenumaksed jne), siis selleks, et 
pidada kinni ajalistest piirangutest ning mitte muuta mängu 
liiga keeruliseks, otsustasime kasutada mängus käike.  
See võimaldab paremini tuua mängu sisu ja õppetunnid 
mängijateni.
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MÄNGUVAHENDID

Mängulaud

Mängulaud on jagatud 
erinevateks, mänguväljadeks, 
või asukohtadeks. Iga 
asukoht võimaldab 
mängijal paigutada sinna 
oma mängunupp ja teha 
konkreetse asukohaga 
seotud toiminguid. Kui ühes 
asukohas on korraga mitme erineva mängija nupud, 
siis kaasnevad sellega negatiivsed tagajärjed. 

Mängunupud

Nupud on jagatud värvide kaupa  ja neid kasutatakse 
mängija mängulaual tehtavate tegevuste märkimiseks 
tema käigu ajal.

Rahaühikute žetoonid

Mängijatel on erineva vääringuga rahaühikud (1, 5, 10), 
mis esindavad valuutat. Kuna igal riigil on omad hin-
navahemikud, tundsime, et kõige parem oleks rääkida 
rahast, kui abstraktsetest (raha)ühikutest.

4+
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1 2 3 4 5 6 7 8

Tasumisele
kuuluvad

arved
Kindlustusmaakler Investeerimisvõimalused Tööturg ja

haridusasutused

KAARDIPAKKKAARDIPAKK

KAARDIPAKK

KAARDIPAKK

ÜMMARGUNE JÄLGIJA

TURG

Tavakaup Luksuskaup Luksuskaup Luksuskaup Luksuskaup

1 ÜHIK
OSTA 7 VÕI ROHKEM,

ET SAADA
ALLAHINDLUST 1 ÜHIK
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Erinevad žetoonid

Mängijatele tuleb anda žetoonid, mida kasutada ind-
ikaatoritena erinevatel mänguväljadel.

Mängija tahvel

Igal mängijal on oma tahvel, kuhu nad koguvad oma 
osakud ning jälgivad mängu ajal oma sissetulekut ja 
õnne ning muid näitajaid.

Perekonna kaart

Mängu alguses iga mängija
valib või saab juhuslikult üks 
perekaart. See kaart näitab
mängija algusõnn, Sissetulekud
ja osakud.

Perekaart

Sissetulek

Õnn

Investeeringud Investeeringud

Luksuskaubad ja tavalised kaubad

Krediit Kindlustused

Johnsonid

Noor täiskasvanu koos vanematega

Ei saa kasutada pereabi võimalust.

Tasumisele kuuluvad arved: 6

Tavakaupade kulud: 4
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Sissetuleku muutumise kaart

Need kaardid muudavad mängija sisset-
ulekut tema käigu ajal.

Sündmuse kaart
Need kaardid tähistavad ootamatuid 
sündmusi, mis  juhtuvad mängu käi-
gus.

Tava- ja luksuskaupade kaardid
Need kaardid esindavad nii igapäevaseid elamiseks va-
jalikke esemeid kui ka luksusesemeid.
Rahaühiku tähis:

Sissetulek

+1

Täiustatud tervisejuhtum

Iga mängija peab maksma

4 ühikut          ja kaotama

3 õnne

Tavakaup 11

0

Lemmikloom

Kui see kaart on 
mängus, teil on +1 
õnne,     kuid teil on 
ka +1 tavakaupu 
kulutused.

Tasumisele kuuluvad arved:
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MÄNGU LÜHIÜLEVAADE

Tulude faas

Mängijad saavad tulu vastavalt sellele, mis on märgitud 
nende mängijakaardil ja millised muud kaardid mängus 
on. Lisaks loosib iga mängija välja “Sissetuleku” kaardi, 
mis võib juhuslikult mõjutada nende sissetulekut 
positiivselt või negatiivselt.

Tegevuse faas

Mängijad teevad toiminguid oma rahaühikute abil või 
jätavad oma käigu vahele.

Maksete ja sündmuste faas

Selle faasi ajal peavad mängijad maksma kõikide hüvede 
eest ja tasuma oma arved. Samuti mängitakse läbi kõik 
toimingud, mille mängijad valisid paigutades oma nupu 
vastavale väljale. Sündmused mängitakse läbi selle faasi 
ajal.
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Lõpetamise faas

Antud faasis valmistuvad osalejad ette järgmiseks 
käiguks ning lõpetavad kõik pooleliolevad toimingud. 
Kui mäng on jõudnud lõppu, siis tuleb järgida mängu 
lõpetamine kirjeldatud samme ja arvutada välja lõplik 
õnnetase.

Mängu lõpp

Mäng lõpeb 8 käigu pärast.
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MÄNGUKS 
ETTEVALMISTAMINE

Pange lauale valmis mängulaud, žetoonid ja mängunupud. 
Andke igale mängijale esimene žetoon, asetage kõik 
kaardipakid mängulaual märgitud kohtadele ja pange 
mängu turu täitmiseks piisavalt luksuskaupade kaarte. 
Lõpuks segage ja asetage sündmuse ja sissetuleku 
kaardipakid mängulaua kõrvale.

Iga mängija võtab:

    • 1 Tahvli
    • 1 Perekaardi
    • 1 komplekti mängunuppe (3)
    • 1 mängija abimaterjal
    • 3 tavakaupade kaarti
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PEAMISED 
MÄNGUREEGLID

Käigud

Tulude faas

Selles etapis saavad mängijad sissetulekut, alustades 
esimese mängijaga ja jätkates päripäeva.
     • Kontrollige oma perekaarti ja asetage oma 
tulude jälgija vastavasse pessa.
Tulude jälgimine
     • Tõmmake sissetuleku muutmise kaart ning 
näidake seda kõigile. Seda kaarti ei tõmmata kõige 
esimese käigu ajal.
 • Muutke oma sissetulek vastavalt mängu 
olukorrale (nt sündmuse kaardi mõju jms)
     • Tehke investeeringud ja võtke vajadusel laenu 
(vt lisateavet asjakohaste jaotiste kohta)
     • Saadavate rahaühikute arv sõltub sellest, 
millises pesas asub sissetuleku jälgija.
Mängijad on nüüd valmis liikuma tegevusfaasi.

Tegevuste faas

Selles faasis mängivad mängijad tegevused läbi 
järjekorras ning asetavad ühe oma nuppudest 
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mängulaua väljale, et hiljem selle välja eeliseid kasutada. 
Esimene mängija teeb ühe toimingu, siis järgmine 
mängija (päripäeva) teeb tegevuse ja nii edasi, kuni kõik 
mängijad on lõpetanud ning on otsustanud olukorra 
“salvestada”. Mängija, kellel pole nuppu saadaval, saab 
valida ainult “salvestamise”. Kui mängija otsustab 
salvestada, jäetakse tema käik vahele, kuni ka kõik 
teised mängijad otsustavad salvestada (see tähendab, et 
üks mängija võib mängimist jätkata seni, kuni saab teha 
tegevusi isegi siis, kui iga teine mängija on otsustanud 
salvestada). Iga mängija saab ühele väljale korraga 
asetada ainult 1 nupu. Pesade arvu piirarvuks mängijate 
arv. Nupu paigutamiseks pesale peab see pesa näitama 
numbrit, mis on võrdne mängijate arvuga või olema 
väiksem.
Näiteks mängus 3 mängijaga võivad mängijad paigutada 
mängupud pesasse, kuid ei tohi paigutada nuppe 4+ 
väljale.
Mängijate võimalikud tegevused on lühidalt järgmised:
• Tehke arve ettemakse       (avage jaotis Tasumisele 
kuuluvad arved)
 ◦ Mängijate piirarv puudub
 ◦ Makske tasumisele kuuluvaid arveid   
    allahindlusega
• Külastage turgu        (minge turule)
 ◦Mängijate piirarv puudub
 ◦Valige tavakaubad (mis esindavad toitu,      
   hügieenitarbeid jne)
 ◦ Valige luksuskaubad
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• Kohandage oma kindlustust
(minge  kindlustuspakkuja juurde)
       ◦ Hankige tavakindlustus
       ◦ Lisage või eemaldage kuni kaks        
    kindlustusklauslit    
• Tehke investeering
(minge investeerimisvõimaluste lehele)
        ◦ Investeerimine maksab veidi rohkem, kui   
    väljal on teiste mängijate nupud
        ◦ Valige lühiajaline või pikaajaline investeering
• Tõstke oma konkurentsivõimet        (minge tööturu- 
ja haridusasutustesse)
        ◦ Valige parema töö otsimine (muutke   
              mängunupp lühikeseks ajaks kättesaamatuks  
    oma sissetuleku suurendamiseks
        ◦ Valige tööturuoskuste parandamine (makske   
    sissetuleku suurendamiseks mitu rahaühikut)        
• Salvesta
        ◦ Käigu lõpp.
Järgnevalt on antud iga tegevuse täpsem kirjeldus:

Tehke arve ettemakse

Mängijad, kellel mängunupp asub sellel väljal 
vähendavad maksete ja sündmuste faasis rahaühikute 
arvu, mida nad peavad oma arvete eest maksma. Iga 4 
(raha)ühiku eest, mis tuleks maksta, maksab mängija 1 
ühiku võrra vähem.
Näide: mängija A peab maksma 7 ühikut. Selle tegevuse 
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valimisel maksab mängija 6 ühikut. Mängija B peab 
maksma 9 ühikut. Selle toimingu valimisel maksab 
mängija ainult 7 ühikut.

Külastage turgu (ostke tava- ja luksuskaupu)

Maksete ja sündmuste faasis valivad mängijad, kellel 
on seal mängunupp, suvalise arvu tavakaupade kaarte, 
makstes 1 (raha) ühiku kaardi kohta ja/või suvalise 
arvu luksuskaupade kaarte, makstes kaardil märgitud 
summa. Pärast kõigi ostude lõpetamist täitke turg uuesti 
luksuskaupade kaartidega. Mitte kõik luksuskaubad ei 
pruugi olla dubleeritavad.
Enne mis tahes kaartide ostmist võib mängija otsustada 
kulutada 1 rahaühiku üks kord, et kõik turul olevad 
kaardid kaardipakki tagasi segada ja välja tõmmata 
uued. Mängijad, kes ostavad seejärel 7 või enam kaarti 
tavakaupu säästavad kokku 1 ühiku.

Kohandage oma kindlustust 
Mängijad, kellel on valearvestuse kaart, peavad maksma 
1 rahaühiku iga kord, kui nad soovivad asetada 
mängunupu sellele väljale.
Maksete ja sündmuste faasi ajal saavad mängijad, kellel on 
seal nupp, põhikindlustuse kaardi. Kui mängijal on juba 
põhikindlustuse kaart, peab ta selle asemel hankima mis 
tahes muud kindlustused (maksimaalselt 2 iga kord, kui 
nad on valinud tegevuse “kohandage  oma kindlustust”). 
Ükski mängija ei tohi duplikaatkaarti valida.
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Tehke investeering 

Maksete ja sündmuste faasis valivad mängijad, kellel 
nupp asub sellel väljal, kas pikaajalise või lühiajalise 
investeeringu ja maksavad selle maksumuse. Kui kõik 
saadaolevad pesad on hõivatud, maksab iga mängija 
oma investeeringu eest 1 lisaühiku!
Igal saab mängijal olla maksimaalselt 2 aktiivset 
investeeringut.
Igal investeerimiskaardil on mitu “pesa”. Asetage 
kaardi ostmisel žetoon pessa, millel on kõige suurem 
number. Liigutage iga uue sissetuleku etapi ajal žetoon 
1 pesa võrra madalamale (st 2-lt 1-le jne). Kui žetoon 
on positsioonil 1 ja seda tuleb uuesti langetada, saate 
selle asemel kaardi eelised (rahaühikud ja õnn) ning 
mäng koos žetooniga langevad mängust välja.

Tõstke oma konkurentsivõimet 

Maksete ja sündmuste faasis valivad mängijad, kellel 
on seal nupp, kas otsida paremat tööd või suurendada 
oma  tööturuoskusi, asetades selle kaardi oma tahvli 
kõrvale.
    • Otsige paremat tööd
Võtke karjääri edendamise kaart ja asetage see 
oma tahvli kõrvale ning liigutage oma nupp sellele 
kaardile (saadaolevate nuppude asemel). Nii kaua 
kuni Teie mängunupp on sellel kaardil selle mõjusid 
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ei arvestada.  Tulude faasi ajal vähendage oma 
sissetulekut 1 punkti võrra (liigutage tulude jälgimise 
žetooni). Järgmise tegevuste faasi lõpus pange nupp 
tagasi saadavate nuppude hulka. Kui mängija nupp 
asub karjääri edendamise kaardil, ei saa ta uuesti 
paremat tööd otsida.
    • Suurendage tööturu oskusi
Makske 3 ühikut või 4 ühikut, kui teil on rohkem kui 2 
oskuste kaarti. Võtke oskuste kaart ja asetage see oma 
tahvli kõrvale.

Salvestamine

Selle toimingu tegemiseks pole mängunuppu vaja. 
Sisuliselt jätab mängija oma käigu vahele ja lõpetab 
selle vooru toimingute tegemise, olenemata sellest, kui 
palju mängunuppe on tal alles.

Maksete ja sündmuste faas

Selles faasis peavad mängijad tasuma kõik kulud. Tehke 
järgmised toimingud:

     1. Mängijad lahendavad kõik nuppude 
tegevused nupu asukoha kaupa. Mängija, kelle nupp 
on madalaima numbriga pesas, lahendab oma tegevuse 
esimesena järgmises asukohajärjestuses:
        a. Tööturg
        b. Investeeringud
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        c. Kindlustus
        d. Turg

     2. Iga mängija peab mängust eemaldama 
tavakaupade kaardid, mis on võrdsed tema poolt 
tehtud kulutustega.
        a. Iga tavakauba kaardi kohta, mis mängijal puudub,
kaotab ta 2 õnne (õnnetase ei saa langeda alla 0).

     3. Iga mängija peab maksma rahaühikute arvu, 
mis on võrdne tema tasumisele kuuluvate arvetega. 
Ärge unustage arvestada “tehke arve ettemakse” 
tegevusega (vt vastavat jaotist).
        a. Mängijad, kes ei suuda oma arveid tasuda, 
saavad valearvestuse kaardi ja peavad võtma ühe või 
mitu laenu või taotlema peretoetus (või mõlemat).

      4. Avaldage sündmuste kaardid. Avaldage ja 
lahendage kaardid ühekaupa (kui teil on vaja lahendada 
rohkem kui üks kaart).
  a. Välja arvatud juhul, kui sündmuse kaart 
mängijat ei mõjuta  (tavaliselt kindlustuse olemasolu 
tõttu), peab ta tasuma kõik näidatud kulud.
  b. Mängijad, kes ei suuda maksta, peavad võtma 
valearvestuse kaardi ja võtma laenu sündmuse eest 
tasumiseks. Kui mängijal on juba valearvestuse kaart, 
kaotab uue kaardi saamise asemel 2 õnne.
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Lõpetamise faas

Selle etapi ajal teevad mängijad järgmised sammud:
 1. Tagastage kõik mängunupud mängulaualt   
 mängijatele
 2. Asetage igale laenu- ja investeerimiskaardile  
 žetoon, millel pole žetoone
 3. Mängijad, kellel on jäänud 5 või enam   
 rahaühikut, saavad 1 rahaühiku lisaks
 4. Kontrollige, kas see on 8. käigu lõpp
  a. Kui ei, siis jätkake uue käiguga 
  edastage esimese mängija märk   
  järgmisele mängijale päripäeva
  b. Kui see on viimane käik, makske ära  
  laenud ja koguge investeerimisboonused
  (vt jaotist “Mängu lõpetamine”)

Käik Sündmuse kaar-
tide arv , mida 
tuleb lahendada

1 0
2-3 1
4-6 2
7-8 3
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MUUD REEGLID

Laenud ja peretoetus

Peretoetuse taotlemine

Iga mängija võib üks kord mängu jooksul taotleda 
peretoetust , kui tal on valearvestuse kaart. Mängija 
saab kohe 3 rahaühikut.

Võta laenu/krediit

Mängija võib võtta pangast laenukaardi igal ajal. 
Laenukaardi võtmine annab mängijale koheselt 5 
ühikut. Kui mängija otsustab võtta laenukaardi, kui tal 
on see juba olemas, või kui tal on valearvestuse kaart, 
kaotab ta 1 õnne.

Laenukaardid jäävad mängija lauale ja muudavad 
mängija sissetulekut -4 rahaühiku võrra 2 käigu 
jooksul. Kui laenukaardil ei ole ühtegi žetooni, asetage 
lõpetamise faasi ajal žetoon pesasse number 2.

Iga kord, kui laen kustub tulude faasi ajal, vähendab 
mängija oma sissetulekut 4 võrra (saab selle faasi eest 
4 vähem rahaühikut) ja liigutab laenukaardi žetooni 
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MÄNGU LÕPETAMINE

ühe pesa võrra madalamale. Kui žetoon liigutatakse 
pesast “1” allapoole, arvatakse kaart pärast mängija 
sissetuleku vähendamist mängust välja.

Pärast 8. käiku mäng lõpeb. Kui see juhtub, teevad 
lahendamata investeeringute ja laenudega mängijad 
järgmist:

 • Mängijad, kellel on lahendamata 
investeerimiskaardid,  peavad need ära lahendama, 
vähendades saadud rahaühikuid kahekordse 
pesanumbri võrra (nt kui mängu lõpus on žetoon pesas 
nr 3, saate 6 ühiku võrra vähem sissetulekut).

 • Mängijad, kellel on lahendamata laenukaardid, 
peavad maksma rahaühikuid või kaotama õnne iga 
lahendamata laenu eest:
 ◦ Žetoon pesas 1:  4 ühikut või 1 õnn
 ◦ Žetoon pesas 2:  8 ühikut või 2 õnne
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Lisaks saavad mängijad õnne:
 • 1 õnn iga kahe kaardi eest, välja arvatud laenu- 
 ja valearvestuskaardid
 • 1 õnn iga 5 (ümardatud) punkti kohta nende  
 sissetulekute jälgijas
 • 1 Õnn iga 5 rahaühiku eest

MÄNGU VÕITJA

Mängu lõpus on võitjaks see, kellel on kõige rohkem 
õnne. Viigi korral on võitjaks mängija, kellel on kõige 
rohkem oskuste ja karjääri edendamise kaarte. Kui 
võitja ei selgu ka nüüd, siis võidavad kõik viigis olevad 
mängijad.
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SISSEJUHATUS

Antud käsiraamat on täiendavaks tööriistaks koolitajale, 
kes soovib kasutada FinanciaLiti lauamängu oma 
õppetöös. Käsiraamatu eesmärgiks on anda ülevaade ja 
soovitusi, kuidas lauamängu komponente ja funktsioone 
kõige paremini kasutada. Samas soovime rõhutada, et 
õpiväljundite saavutamine sõltub olulisel määral koolitajast 
ning tema ettevalmistusest õppetööks.

Käsiraamatu sisu paremaks mõistmiseks peab koolitaja 
kõigepealt vaatama mängimisvideot ja lugema mängu 
kasutusjuhendit. Soovitavalt peaks koolitaja esmalt mängu 
läbi mängima tavamängijana.

Käesolevas käsiraamatus selgitatakse mängu erinevaid 
tegevusi ja komponente ning viise, kuidas neid õppetöö 
huvides kasutada mingitele konkreetsetele aspektidele 
keskendumiseks. Lisaks on iga tegevuse ja komponendi 
järel jaotis “Muudatused”, mis pakub välja viise, kuidas 
võib koolitaja mängu reegleid vastavalt oma soovidele ja 
koolituse eesmärkidele muuta.
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TEGEVUSED

Külastage turgu

Käesolev tegevus võimaldab mängijatel osta tavakaupu 
või luksuskaupu. Tavakaubad on vajalikud ressursina, 
mida kulutatakse mängu käigus ja mis esindavad 
toitu, puhastusvahendeid ja ühekordselt kasutatavaid 
majapidamistarbeid. Luksusesemed esindavad tegevusi 
või esemeid, mida mängijad võivad soovida täiendavalt 
kasutada, millel on lisakulud ja võib-olla ka hoolduskulud, 
kuid enamik neist suurendavad ka mängija õnnetaset.
Tegevus võimaldab osalejatel planeerida oma kulusid, 
kuna mängijad peavad arvutama rahaühikuid,  mida nad 
kulutavad oma majapidamisele, sealhulgas kohustuslike 
ühishüvede ostmiseks.

Muudatused:
Koolitaja võib soovida kehtestada tavakaupade limiidi (kas 
minimaalse- või maksimaalse), mida mängija saab või peab 
selle tegevuse ajal ära kulutama. Näiteks koolitaja, kes soovib 
rõhutada leibkonna esmatarbekaupade varumise vajadust, 
võib kehtestada reegli, et “mängijad peavad ostma vähemalt 
4 tavakaupade kaarti”. Koolitaja võib soovida suurendada 
luksuskaupade ostuhinda, hoolduskulusid või kehtestada 
muid piiranguid. Näiteks koolitaja, kes soovib rõhutada 
karjääri ja perekonna eest hoolitsemise olulisust võrreldes 
luksuskaupade ostmisega, võib soovida kehtestada reegli, 
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et “mängijad, kes soovivad luksusesemeid osta, peavad 
kõigepealt omama kahte oskuste kaarti ...”.

Tehke arve ettemakse

See tegevus võimaldab mängijatel maksta käigu lõpus oma 
arvete eest vähem rahaühikuid.
Selle tegevuse eesmärk on anda mängijatele ülevaade 
eelistest, mis võivad kaasneda arvete korrashoidmisega. 
Mängijad võivad otsustada selle tegevuse kasuks raha 
kokkuhoidmiseks.

Muudatused:
Koolitaja võib soovida suurendada mängijate eeliseid ja 
muuta allahindluse kvooti. Näiteks võib läbiviija soovida, et 
mängijatel oleks raskem säästa tehes ettemakseid, ja  võib 
selle asemel määrata, et “see toiming võimaldab teil säästa 1 
rahaühikut iga 5 rahaühiku kohta, mida peate maksma oma 
tasumisele kuuluvate arvete eest.

Tehke investeering

Antud toiming võimaldab mängijatel osta kaarte, mis 
annavad neile  täiendavaid ressursse ja õnne järgmise käigu 
ajal.
Tegevus tagab mängijatele parema arusaamise rahaühikute 
kasutamisest tulevikus realiseeruvate hüvede nimel, selle 
asemel, et osta täiendavaid esemeid koheselt.

Muudatused:
Mängu juhised määravad mängijatele karistuse, kui 
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mänguväljal, või asukohas, on liiga palju inimesi, et näidata 
turu tendentsi tõsta hindu vastavalt nõudlusele. Läbiviija 
võib sellest loobuda, et julgustada mängijaid rohkem 
investeerima.
Mängijatel on lubatud hoida maksimaalselt 2 
investeeringut. Koolitaja võib soovi korral tõsta või 
vähendada investeeringute limiiti. Koolitaja, kes soovib 
piirata investeeringute arvu (mõjutades eelkõige pikaajalisi 
investeeringuid, sest need kestavad rohkem käike), võib 
määrata, et “iga mängija võib omada maksimaalselt ühte 
investeeringut”.

Kohandage oma kindlustust

Sellel väljal asuvad mängijad saavad valida kindlustuskaarte 
ja neid hoida, suurendades oma maksete kogusummat. 
Kindlustuskaardid ei anna otseselt mingeid eeliseid; nad 
töötavad koos negatiivsete sündmuste kaartidega.
Selle tegevuse eesmärk on anda mängijatele arusaam 
eelistest, mis kaasnevad valmisolekuga kõigiks võimalikeks 
ootamatuteks olukordadeks, kui ebatõenäolised need ka ei 
oleks.

Muudatused:
Koolitaja võib soovida keelata mitme kindlustuskaardi ostu 
või  kehtestada lisatasu rohkem kui ühe kaardi ostmiseks; 
näiteks võib koolitaja kehtestada reegli “seda asukohta 
külastades võite valida ainult 1 kaardi” või “valides täiendava 
kindlustuse, maksa kohe 2 rahaühikut”.
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Tõstke oma konkurentsivõimet

See tegevus annab mängijatele võimaluse valida, kas maksta 
rahaühikuid, et saada täiendavat haridust oskuste kaardi 
kujul, või ohverdada osa sissetulekust järgmisel käigul, et 
otsida paremat tööd karjääri edendamise kaardi abil.
Tegevuse eesmärk on kujutada haridust ja isiklikku kasvu 
kasulikuna üksikisikule ja leibkonnale.

Muudatused:
Koolitaja võib soovida muuta kulusid või seada sellele 
tegevusele piiranguid, et mängijatel oleks seda raskem või 
lihtsam teha. Need muudatused võivad olla:

• Oskuste  kaartide põhikulude suurendamine või 
vähendamine 1 võrra
• Suurendada või vähendada karjääri edendamise kaardi 
negatiivset mõju sissetulekule
• Suurendada või vähendada nende kaartide mõju 
õnnetasemele.
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KAARDID

Perekaardid

Need kaardid kujutavad erinevaid leibkondi, näiteks 
edukad ettevõtjad või noored, kes ei tööta ega õpi ja 
elavad koos. Antud kaardid määravad ära osalejate 
algsed rahaühikud ja õnnetaseme,  tavakaupade arvu, 
mida nad peavad iga käik hankima. Samuti näitavad 
nad ära kaardiga kaasnevaid erivõimeid.

Muudatused:
Koolitaja võib soovida seada raskemad või kergemad 
elutingimused suurendades või vähendades kaartide 
omadusi. Vilunud koolitaja võib isegi muuta 
perekaartide erivõimeid.

Sündmuste kaardid

Need kaardid tulevad mängu selleks, et simuleerida 
ebakindlust ja riski. Kuigi mõned kaardid on kasulikud, 
on enamik sündmusi kahjulikud ja nende eesmärk 
on sundida mängijaid hoolikalt kaaluma, milliseid 
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meetmeid nad kasutusele võtavad. Näiteks tulekahju 
kaart võib kohustada kõik kindlustuse kaardita 
mängijad võtma valearvestuskaardi ja/või vähendada 
sissetulekut.

Muudatused:
Kogenud koolitaja võib muuta sündmuste kaartide 
mõjusid. Kõige lihtsama muudatuse näiteks on 
sündmuste kaardi suurendamine või vähendamine 
kaardipakis või sündmuste järjekorra eelnev määramine.  
Viimasel juhul ei sega koolitaja kaardipakki  (või hoiab 
sündmuste kaarti enda käes ning toob selle sobival ajal 
mängu).

Kaupade kaardid

Kaartide üks külg kujutab tavakaupu, mida mängijad 
peavad teatud aja jooksul saama  (toit, puhastusvahendid 
või muud ühekordselt kasutatavad esemed). Kaartide 
teine külg kujutab erinevaid luksuskaupu, mis 
aitavad mängijaid ühel või teisel viisil, kuid millel on 
märkimisväärselt kõrge hind.
Luksusesemed lisati mängu, et mängijad mõtleksid 
oma vajaduste ja  kulude üle.

Muudatused:
Kuna iga kaupade kaart on seotud rahaühikute 
kulutamisega ja õnnetasemega, võib koolitaja otsustada 
suurendada või vähendada mõnda või kõiki neid 
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atribuute, kui nad seda vajalikuks peavad. Näiteks 
luksuskaup võib anda 2 õnne, samas kui selle maksumus 
on 8 ühikut, kuid kas mängijad valiksid selle, kui selle 
maksumus oleks hoopis 11 ühikut?

Sissetuleku muutumise kaardid

Need kaardid kujutavad väikeseid muudatusi iga 
perioodi jooksul, kus inimesel võivad tekkida ootamatud 
või lihtsalt tavapärasest suuremad väljaminekud.

Muudatused:
Selle kaardipaki muutmine on lihtne. Koolitaja võib 
suurendada või vähendada  teatud väärtusega kaartide 
hulka, võib otsustada anda konkreetsele mängijale 
konkreetse kaardi või otsustada, et kõik mängijad 
tõmbavad konkreetse kaardi või ei tõmba kaarte üldse.

Muud kaardid

Ülejäänud kaarte ei ole soovitatav muuta, välja arvatud 
juhul, kui koolitaja on juba eelnev kogemus mänguga 
ja tal on mingi konkreetne eesmärk. Siiski soovitame 
muuta neid kaarte, mille kohta oleme andnud vastavaid 
juhiseid.
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MÄNGU LÕPP

Õnnetase

Selleks, et mäng saavutaks oma eesmärgi, peab see 
andma mängijatele kohe algusest peale selge eesmärgi. 
Seega tõime sisse õnnetaseme. Üldjuhul proovivad 
osalejad oma õnne võimalikult palju suurendada.
See on saavutatav, vältides negatiivsete sündmuste 
mõjusid, tehes karjääriga seotud edusamme ja kogudes 
luksusesemeid ning suurendades pidevalt mängija 
sissetulekut.

Muudatused:
Koolitaja võib pakkuda mängijatele erinevaid mängu 
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lõpetamise tingimusi, näiteks konkreetse õnnetaseme 
saavutamis või määrates, et mängijad peavad koguma 
teatud kaardid:
 • When the game ends, each player must have  
 at least 4 career-relevant cards in front of  them,
 and 3 luxury items providing Happiness;
 • Mäng lõpeb, kui ühe mängija õnnetase on  
 tõusnud 15-n;
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