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Maunula pelastaa maailman

Ohjeita pelaajille
Maunula pelastaa maailman –pelissä tavoitteena on lisätä ymmärrystä mahdollisuuksista ja keinoista
vähentää hiilidioksidipäästöjä Maunulassa (ja muuallakin maailmassa).
Asukkailta kysytään seuraavia kysymyksiä
1) Pitääkö maailma pelastaa ja haluatko osallistua maailman pelastamiseen?
2) Millä keinoin haluat olla mukana hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä? Vastaukset luokitellaan
ryhmiin: a) asuminen, b) liikkuminen ja c) kuluttaminen, kierrättäminen ja jätteiden lajittelu sekä d)
CO2-päästöjen sitominen.
3) Pitäisikö talosi tai taloyhtiösi olla mukana päästöjen vähentämisessä. Pientalo tai taloyhtiöitä voi
myös ilmoittautua maailman pelastamiseen Maunulassa.
4) Mitä taloyhtiösi voi tehdä päästöjen vähentämisessä?
5) Minkä roolin (yhdeksän erilaista roolia) haluat ottaa päästöjen vähentämisessä?
Maunulaa kiertää Avatar-hahmo, joka esittää vastaantulijoille kasvihuoneilmiön torjuntaan ja
hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyviä kysymyksiä. Vastaukset tallennetaan ja ne muodostavat
tietopohjan maunulalaisten käsityksistä päästöjen vähentämisen keinoista ja ihmisten suhtautumisesta
asiaan. Uskomukset rajaavat muutoksenteon mahdollisuuksia.
Pelin huumorin tyylilaji on liioittelu, jolla pyritään laajentamaan vastaajien uskomuspohjaa oman toiminnan
mahdollisuuksista.
Ensimmäisenä pelipäivänä ke 6.6. klo 17-20 keskitytään kysymään kohdattavilta peruskysymyksiä (1 ja 2).
Tällöin opitaan, miten kysymyksiin voi vastata.
Toisena pelipäivänä to 7.6. klo 14-17 vaelletaan pihoilla ja siirrytään kysymyksiin (3, 4), miten taloyhtiöt
voisivat olla mukana hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä.
Kolmantena pelipäivänä su 10.6. klo 13-17 kohdattavilta siirrytään kysymyksiin, minkä roolin vastaaja
haluaa ottaa päästöjen vähentämisessä (5).
Pelissä on yhdeksän erilaista roolia. Helpoimmat roolit ovat kulutuksella ja mielipiteellä vaikuttajat. Muut
roolit edellyttävät yhteistyötä muiden maunulalaisten (eli roolihahmojen) kanssa. Yhteistyö ja
yhteistyöverkoston merkitys korostuvat hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä Maunulassa taloyhtiötasolla.
Roolit on kuvattu ohjeiden kääntöpuolella.
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Roolit hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä
Kulutuksella vaikuttaja: vaikuttaa CO2-päästöihin omilla kulutusvalinnoillaan.
Mielipiteellä vaikuttaja: vaikuttaa esittämällä julkisuudessa mielipiteitä, joilla on vaikutusta muiden
käyttäytymiseen CO2-päästöjen vähentämisessä
Toimija: edistää prosessia tekemällä konkreettisia asioita, joissa ei tarvita erityistä osaamista kuten
jakaa paikallislehteä tai keittää tapahtumissa kahvia. Näitä tekoja tarvitaan myös yhteisöllisessä
päästövähennysprosessissa.
Mestari/taitaja: omaa erityisen taidon, jota tarvitaan päästövähennysprosessin edistämisessä, kuten
taittaa lehteä, päivittää kotisivuja jne.
Tietäjä: Omaa tietoa CO2-päästöjen vähentämisestä ja käsityksen tulevaisuuden mahdollisuuksista.
Haltia: Päättää organisaation kuten taloyhtiön tai yhdistyksen sitoutumisesta prosessiin
Velho: Omaa kyvyn ymmärtää tilanne ja sen mahdollisuudet sekä kyvyn tehdä prosessin kulkua
ymmärrettäväksi.
Jokeri: Omaa kyvyn liittää uusia henkilöitä ja osapuolia mukaan prosessiin. Avatar-hahmo toimii tässä
pelissä jokerina. Pelin suunta muuttuu uusien henkilöiden myötä.
Profeetta: Innostaa uusia osapuolia liittymään päästövähennysprosessiin mukaan muissa
kaupunginosissa, kaupungeissa, maissa ...
Roolit kuvaavat henkilön taipumuksia, osaamista ja suhdetta muihin prosessissa mukana oleviin sekä
sitoutumista CO2-päästöjen vähentämiseen. Roolituksella voidaan ratkaista muitakin Maunulan ongelmia.
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