
SATTUMAKORTTI

Sademetsään 
on raivattu uusi 
tieverkosto 
helpottamaan 
kuljetusrahtia.

Tänään on Black  
Friday! Menet ihan 
sekaisin tarjouksista 
ja jäät shoppaile-
maan seuraavan 
pelivuoron  ajaksi.

Mittavat maan-
järistykset Aasiassa 
aiheuttavat vahinkoa 
ja viivästystä 
tuotantoketjussa.

Greenbeans- 
ympäristöjärjestö 
pysäyttää rahtialuk-
sesi ja jäät jumiin.

Talouden 
elvyttämiseksi koti-
maasi poliitikot ovat 
päättäneet jakaa 
rahaa kaikille 
kansalaisille sekä 
tukea yrityksiä.

Ilmastonmuutos, jota 
myös liiketoimintasi 
vauhdittaa, lisää luon-
nonkatastrofien riskiä. 
Pääkonttorisi huuhtou-
tuu pois hyökyaallon 
seurauksena.

Mineraalien 
markkinahinta 
nousee.

Yrityksesi näyttää 
lupaavalta sijoittajien 
silmissä, jonka 
johdosta yhtiösi 
osakkeiden markki-
na-arvo nousee.

Liikkeellä on 
vaarallinen 
tartuntatauti ja 
jäät karanteeniin.  

Nosta +100 massia.

Odota yksi pelivuoro.

Kaikki pelaajat, jotka ovat jo 
käyneet tehtaalla Aasiassa 
maksavat -200 massia.

Menetät seuraavan 
pelivuorosi.

Kaikki yritykset saavat nostaa 
+200 massia.

Maksa -100 uuden konttorin 
perustamiseksi.

Menetät -100 massia.

Nosta +100 massia.

Menetät seuraavan 
pelivuorosi.
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Perustat koboltti-
kaivoksen arktisille 
alueille. Tästähän ei 
hyvää seuraa Suomen 
luonnolle. Perustat 
säätiön suojelemaan 
Suomen luontoa.

Presidentit Butin, 
Trumbbi ja Jimbing  
aloittavat 
kauppasodan.

Markkinointiosastosi 
keksii hulvattomia 
väittämiä, joiden 
avulla viherpeset 
kaikki syntisi.

Yrityksesi tuotekehitys- 
osasto on kehittänyt 
paremman tavan 
kierrättää akkumine-
raaleja. Säästät idean 
avulla selvää rahaa 
raaka-aineiden 
aiheuttamissa kuluissa. 

Yrityksesi päätyy 
pakkotyötä käsitte-
levän dokumentin 
malliesimerkiksi.

Palkkaat rikollis-
jengin hankkimaan 
sinulle mineraaleja.

Saat myymättä 
jääneet kännykkäsi 
myytyä osana 
kierrätysprojektia ja 
kasvatat voittojasi.

Kansalaisjärjestö 
Finnvahti tekee 
selvityksen tuotanto-
laitostesi työoloista.

Yritykset, valtiot ja 
kuluttajat ovat 
tehneet niin paljon 
kestäviä valintoja, 
että ilmaston lämpe-
neminen pysähtyy.

Menetät -100 massia.

Seuraavan pelivuoron aikana 
et voi ostaa mineraaleja.

Kolmen heittovuoron ajan 
et voi menettää karmaasi 
minkään teon tai kortin 
seurauksena.

Nosta +200 massia.

Karmapisteistäsi käy ilmi, 
millaisia seurauksia tällä 
on sinulle, kun kuluttajat 
kuulevat toiminnastasi.

Jos sinulla on:
0-2 karmaa = Menetät 400 massia
3-4 karmaa = Nosta 100 massia
5-6 karmaa = Nosta 300 massia

Saat riistää mineraalin 
toiselta pelaajalta, jos 
maksat -400 massia.

Nosta +100 massia.

Karmapisteistäsi käy ilmi, 
miten hyvin asiat on hoidettu.

Jos sinulla on:
0-2 karmaa = Siirryt 5 askelta taaksepäin
3-4 karmaa = Menetät yhden 
        heittovuoron
5-6 karmaa = Siirryt 3 askelta eteenpäin

Kaikki pelaajat saavat 
liikkua eteenpäin 3 askelta 
ja nostavat +100 massia.
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Minimipalkkojen nosto 
elämiseen riittävien palk-
kojen tasolle aiheuttaa 
sinulle 200 massin tappiot, 
mutta työntekijöistä tulee 
onnellisempia ja tehok-
kaampia, joten saat puheli-
mesi kasaan nopeammin.

Influensseri endorsaa 
brändiäsi somessa ja 
saat himona rispektii. 
Näkyvyys vauhdittaa 
yritystoimintaasi. 

Anonyymi valtio 
tahtoo luopua 
omistamastaan 
litiumituotannosta 
ja myydä sen 
eniten tarjoavalle. 

Kestämätön 
maailmankauppa on 
sössinyt maapallon 
asiat, ja planeetta 
tuhoutuu. 

Joudut maksamaan 
influensserille 
positiivisesta brändi- 
näkyvyydestä, sillä he 
suosittelevat mieluum-
min vastuullisempaa 
Reiluuria. 

Ilmastonmuutok-
sen voimistama raju 
myrsky pysäyttää 
rahtilaivan hetkeksi. 

EU säätää yrityksiä 
sitovan yritysvastuu-
lain, ja kaikenlainen 
epäeettinen toiminta 
kielletään. 

Siirrät pääkonttorisi 
veroparatiisiin.

Yritysvastuulaki 
astuu voimaan. 
Riistomineraalien 
ostajat joutuvat 
nyt liriin.

Menetät 200 massia, 
mutta saat yhden 
puuttuvan mineraalin.

Liiku 3 askelta eteenpäin.

Pelaaja joka tarjoaa 
eniten massia, saa litiumin 
puhelimeensa.

Kaikki pelaajat palaavat 
lähtöpisteisiinsä evakkoon.

Menetät -100 massia.

Joudut odottamaan yhden 
pelivuoron verran.

Tästä lähtien voitte ainoastaan 
ostaa reiluja mineraaleja ja 
käyttää Reilutehdasta.

Nosta +100 massia, 
menetät yhden karman.

Kaikki pelaajat, jotka 
omistavat riistomineraalia, 
menettävät -300 massia.
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Kilpailijasi kertovat 
avoimesti tuotteidensa 
alkuperän lisätäkseen 
toiminnan läpinäky-
vyyttä ja kuluttajien 
luottamusta.

Saat selville 
salattua tietoa 
kilpailevan yhtiön 
tuotantoketjusta.

Jaat tiedot koko 
tuotantoketjustasi 
verkkosivuillasi ja 
kuluttajat luottavat 
brändiisi enemmän. 

Napajäätiköiden 
sulamisen myötä 
yksinäinen jääkarhu 
on eksynyt rahtilaivasi 
reitille. Nälkäinen karhu 
haukkaa sinulta jalan. 

Yritykseesi palkataan 
uusi toimitusjohtaja, 
joka haluaa muuttaa 
yrityksen toiminnan 
pysyvästi kestäväksi. 

Keksit uuden menetel- 
män eristää harvinaisia 
maametalleja vanhoista 
puhelimista. Sinun ei 
tarvitse enää hankkia 
niitä uusina ja säästät 
selvää rahaa!

Metsään eksynyt 
pikkulapsi pystytään 
jäljittämään älypuhe-
limesi sijaintitietojen 
perusteella. Kaikki
ylistävät puhelimiasi 
hengenpelastajana!

Tänään on Black 
Friday! Menet ihan 
sekaisin tarjouksista 
ja jäät shoppaile-
maan seuraavan
heittovuoron ajaksi.

Senkin urpo! Erotit kehi-
tystiimin johtajan hänen 
seksuaalisen suuntau-
tumisensa vuoksi. 
Häviät oikeustaistelun 
ja maksat hänelle 
korvaukset syrjinnästä.

Muut pelaajat saavat 
yhden karman.

Saat viedä yhdeltä kilpaile-
valta yhtiöltä 1 karmapisteen 
ja ottaa sen itsellesi.

Saat +100 massia.

Jäät kasvattamaan 
uutta jalkaa yhden 
pelivuoron ajaksi.

Saat tästä lähtien ostaa 
ainoastaan vihreitä mine-
raaleja ja tehdaspalveluita.

Saat +100 massia.

Pääset 2 askelta eteenpäin.

Odota yksi heittovuoro.Maksa -100 massia.




