
TEGEVUSARUANNE 2019 

Veebruari alguses registreerisime MTÜ Mõõgavennad Hea Kodaniku kodulehel 

vabaühendusena, kus saab sooritada kogukonnapraktikat. Nüüd saavad soovi korral meie 

juurde praktikale tulla ka kaugemalt pärit noored. 

MÄNGIKS ENNAST ÕIGE TARGAKS 

5. – 10. märtsini toimus Tarvastu Gümnaasiumis esimene SANA Noortekohtumiste 

projektikohtumine, kus osalesid peale meie noorte ka Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumi ja 

Keeni Põhikooli õpilased. Projekti käigus õpiti palju uut ja põnevat, sest eesmärgiks oli luua 

ajalooteemalisi lauamänge. Tutvuti erinevate mängusüsteemidega, tegeleti fotograafiaga, 

õpiti programmeerima 3D printeri jaoks ning tutvuti joonistamise ja maalimisega. Kuna 

mänge saab teha erinevatest materjalidest, küpsetati valmis ja mängiti läbi söödav 

lauamäng. 

   

 



  

 

Teine kohtumine toimus 9. – 14. aprillil Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasiumis. Seal õppisid 

noored 3D pliiatsit käsitsema ja lasertööpinki programmeerima, pildistasid kostümeeritud 

kaaslasi looduses ja töötlesid fotosid. Vooliti erinevatest materjalidest mängunuppe ja testiti 

mänge. Kohtumise lõpuks oli valmis 4 lauamängunäidist ja kogutud veel hulk häid ideid. 

   



 

Mängude loomise projekt osutus põnevaks ja edukaks, osalenud noored jäid tegevustega 

rahule ja veetsid meeldivalt aega, õppides samal ajal palju kasulikku. 

SÕBRALIKKUSE SAADIKUD 

Märtsikuus otsis SANA sõbralikkuse saadikuid – noori, kes tegelevad 

integratsiooniprojektidega, et neist saaksid Noortekohtumisi tutvustavad näod. Meie 

noortest kandideerisid ja sobisid sõbralikkuse saadikuteks  

Raido Mägi: https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-3-raido/ 

Johanna Otsman: https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-4-johanna/ 

Randel Saar: https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-5-randel/ 

TALVE TUULED. TÕELINE KUNINGAS 

20. ja 21. aprillil toimus Kosenurmes järjekordne orkilarp, järg Talve tuultele. 

Külalismängijaid oli Tallinnast, Tartust, Jõgevalt, Mustveest ja kust kõik veel.  

Taruki sõdalased on näljas ning saabus Surmatalv. Paljud noored kutsikad hukkusid ning nii 

mõnigi vanem ork otsustas ise talvele vastu kõndida ja kaduda Kuuõgija karja, kus ka 

ülejäänud Za Frumi asub. 

Rasked ajad sunnivad Taruki vastu võtma otsuse asuda rünnakule varem, kui ta oli algselt 

plaaninud.  Kutuni rohumaadele kõige lähem Mornakhi klanni maa on Rakhati valduses. 

Eesmärk on võtta Rakhatilt maad ning end korralikult sisse seada ja siis saata sõna laiali 

Taruki naasemisest.  

https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-3-raido/
https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-4-johanna/
https://noored.ee/blogi/sobralikkuse-saadik-5-randel/


 

Juba paistavadki Drûkalal ehk Metsakantsil Rakhati väeosa lipud. Peagi asendame selle 

Kuuõgija vapiga! Elagu Taruk! Surm reetureile! 

 

 

TÜ VKA NOORE MEISTRI KOOL 

23. – 25. aprillil saatsime Noore Meistri Kooli „Ajas tagasi“ erinevat pärandkäsitööd õppima 

Johanna, Raido, Sandri ja Kalli. Kultuuriakadeemia õppejõudude käe all valmistati erinevaid 

põnevaid esemeid: särke, nahkpaunu, kõlavööd, puitmööblit, erinevaid metallehteid. 



 

   

KALEVITE KANGE POEGA 

8. mail korraldasime emakeeleaasta puhul Tarvastu Gümnaasiumis rollimängu Kalevipoja 

ainetel. Mängijaid oli nii põhikoolist kui gümnaasiumist, külas olid ka Koonga ja Lõpe koolide 

õpilased Läänemaalt koos oma õpetaja Margit Ojaotsaga. Möllu oli palju, sest osalisi oli 



palju. Ehitati kratti, kohtuti Ussikuningaga, võideldi sortside ning raudmeestega ja kaubeldi 

Soome sepaga. Tegevust jätkus kõigile. 

   

 

 

 

 

 



KESKAEGSED MÄNGUD EELKOOLILE 

21. mail tutvustasime keskaegseid mänge Tarvastu Gümnaasiumi eelkoolile. Pisikesed olid 

uskumatult vahvad mängukaaslased. 

 

SEASÕRA NÕIDUSE JA VÕLUKUNSTI KOOL 

25. – 26. mail käisime kõige nooremate rollimängijatega, 5. – 7. klassi õpilastega, Käbliku 

talus toimunud Seasõra Nõiduse ja Võlukunsti koolis.  

Seasõra Võlukool loodi aastal 1719 Ohto, Vihuri ja Tulihänna hüüdnime kandnud nõidade ja 
võlurite poolt välismaiste koolide eeskujul. Kooli esimestest aastatest pole palju teada, peale 
selle, et aastal 1834 lõpetas kool oma töö pärast seda, kui traagilise õnnetuse tõttu said 
mõned õpilased surma või vigastada. 

Nüüd on kokku tulnud mitmed kohalikud parimad pead, et anda koolile uus võimalus. 
Seasõra Võlukool pakub koolitust nii noortele kui vanadele, maagiaga juba sina peal olijatele 
ja uutele tulijatele. 

Niisiis, 2019. aasta maikuu viimasel nädalavahetusel on kõigil huvilistel võimalik osa võtta 
esimesest sissejuhatavast maagiakursusest. Õpilased jagatakse vanuse järgi kursusele ning 
määratakse vastavalt oma olemusele ühte kolmest ajaloolisest kojast. Kursuse lõpus saavad 
kõik lõpetajad diplomi, mis annab neile võimaluse osaleda jätkukursustel. 



 

 

Lapsed said suurepärase rollimängukogemuse, ainuke asi, mille kohta nad kahetsust 
avaldasid, oli see, et seiklusi oli liiga palju, tundides istumiseks jäi liiga vähe aega. Tunnid olid 
lihtsalt nii põnevad. 

VILJANDI KESKLINNA KOOLI KESKAJA PÄEV 

5. juunil aitasime Viljandi Kesklinna kooli 7. klassidele juba teist aastat järjest keskaja päeva 
korraldada. Võtsime kaasa oma keskaegsed mängud. Töötubades käis palju noori, kes said 



samastuda keskaegsete lastega, visates märki, mängides krutskiga pimesikku ja võttes mõõtu 
mõõgavõitluses. 

   

 

MUSTLA JAANILAADAL 

24. juunil Mustla jaanilaadal pakkusime kõigile külaelanikele võimaluse keskaegseid mänge 

ja jõukatsumisi proovida. Kahjuks oli huvilisi vähevõitu. 



   

KESKAJA PÄEVAD VILJANDIS 

12. ja 13. juulil tegutsesime jällegi Viljandis, kaasas keskaegsed mängud ja jõukatsumised. 

Viljandi Keskaja päevadel oli juba teist aastat meie hooleks jäetud laste ala. Noored tulid 

keset suve kokku, et oma hobi ka teistele tutvustada. Samas saadi tänu sellele üksteist üle 

tüki aja näha ning kuulda. Vihmahoogude vahele jagus huvilisi rohkesti. 

 



   

 

PÕHJALA PÖÖRIPÄEV 2019 

8. – 11. augustini olime laagris Kassinurmes Põhjala Pööripäeval.  

Pimedus laiub taas üle maa! Siin ilmas kus ainult vaprad ja julmad ellu jäävad, ma kutsun 
teid, mu vennad, pimeduse teenrid. Ühinege meiega, et meie vari taaskord langeks üle maa 



ning rahvad väriseksid meie samme kuuldes. 
Pimedus võidutseb! Ole kutsutud oh suur seikleja, vapper sõjamees ja sina, laulu- ning 
lugudelooja. Suured teod saavad sündima, kui taas kord suvi kolletub sügiseks ja mõõgad 
välguvad Põhjala taevas. 

 

 

SANA PROJEKT „SEIKLUS SAAREL“ 

18. – 22. augustil toimus Narva Õpilasesinduste Nõukogu projekti „Seiklus saarel“ esimene 
kohtumine. Sõitsime Narva, kus läbisime põhjaliku ellujäämiskoolituse alates telgi 
ülespanekust ja lõpetades esmaabi andmisega.  

3. – 7. septembril olime laagris inimtühjal saarel, Pedassaarel, kus tegime lõkkel süüa, 
korraldasime erinevaid töötubasid ja mängisime kahte ajas üksteisele väga kaugeks jäävat 
rollimängu. 

4. – 6. oktoobril kohtusime Mustlas, et teha kokkuvõtteid ja anda projekti kohta tagasisidet. 

Saime uue ja omapärase kogemuse, millest oli palju õppida. 



   

 

 

EVPITi KORRALDATUD SUVELAAGER EESTI VAIMUPUUDEGA INIMESTE 
ORGANISATSIOONIDELE 

24. augustil korraldasime töötubasid ja keskaegseid mänge Eesti Vaimupuudega Inimeste 
Tugiliidu iga-aastases suvelaagris Tuksis, Läänemaal. Ilm oli suurepärane ja publik väga 
huvitatud ning tänulik. Jäime ise selle käiguga väga rahule, saime uue ja positiivse kogemuse. 

 

 



 

SANA PROJEKT „IDATEE HOIDJAD“ 

18. – 22. septembril sõitsime kõigepealt Tartusse ja kohtusime seal Tartu Annelinna 
Gümnaasiumi õpilastega. Tegime reisi Emajõel, kus meid sõidutas viikingilaev Turm. Sealt 
edasi sõitsime juba koos Rõuge Ööbikuorgu, kus saime tutvuda muinastalu ning viikingite 
eluoluga. 

16. – 20. oktoobril saime uuesti kokku Mustlas, kus jätkasime sama teemaga. Läbisime hulga 
põnevaid töötube ja meisterdasime terve kuhja ilusaid ning vajalikke asju – sõle, kapuutsi, 
nahast vöökoti, ruunikivid ja lülidest keti. Kes sai ketist võtmehoidja, kes käeketi, kes 
kaelaketi, oli juba isikliku pingutuse küsimus. 

 



 

 

 

MULKIDE MURUMÄNGUD 

28. septembril osalesime MMM 3. korda toimuvatel mängudel, jällegi oma keskaegse 
varustusega. Kuna samal ajal toimus ka kampaania „Maale elama“, oli rahvast palju ja huvi 
suur. Peamisteks tõmbenumbriteks olid nagu alati vibulaskmine ja odavise. 



 

 

PROJEKTITEGIJATE KOKKUTULEK TALLINNAS 

30. novembril toimus Tallinnas Erinevate Tubade Klubis projektitegijate kokkutulek, kus meie 

projekti „Mängiks ennast õige targaks“ tulemusi käisid teistele noortele tutvustamas 

Aleksander Tokman ja Kristo Maisla. Nad esitasid ülevaate projekti kohta ja tutvustasid selle 

käigus valminud lauamängu „Kuidas olla õige rüütel?“ 

 



 

 

 


