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MisKESKUS videomängu CDN$25 kampaania 

 
 
Mis on videomäng misKESKUS? 
MisKESKUS on programmeerijate ja õpetajate poolt välja töötatud unikaalne 
videomäng, mille eesmärk on piiluda Torontos ehitusjärgus uude KESKUS 
International Estonian Centre’isse ning pakkuda mängijatele ainulaadset võimalust 
eesti keele sõnavara õppimiseks. Mitmekeelne mäng võimaldab mängijatel 
virtuaalselt navigeerida uues hoones ja lahendada mõningast eestikeelset sõnavara 
nõudvaid mõistatusi, mis viib piduliku lõpuni. MisKESKUSe mängudisain on 
suunatud 6-12-aastastele mängijatele, kuid see on see lõbus igas vanuses mängijale. 
 
Kuidas mu laps või õpilane saab 25-dollarilise CDN-i preemia? 
Osaleja peab CDN $ 25 rahalise preemia saamiseks 
a) lõpetama mäng ajavahemikus 6. märts kuni 10. aprill 2023 ("Mänguperiood"); 
b) olema registreeritud osalevas väljaspool Eestit, eesti kooli õpilaste nimekirjas; 
c) olla 100 esimese õpilase seas, kes mängu lõpetavad, genereerides oma arvuti 
ekraanile lõputunnistuse; ja 
d) saata tunnistus mänguperioodi jooksul oma Eesti koolile. 
Kõik saavad mängu oma lõbuks alla laadida ja mängida, isegi kui preemiat ei saa – 
seda on tasuta (ja lõbus) mängida! 
 
Mis siis saab, mida peab vastav eesti kool tegema? 
Vastav eesti kool peab 17. aprilliks edastama kuupäeva- ja kellaajatempliga 
tunnistused aadressile estonianartscentre@estoniancentre.ca. 
 
Kuidas ma tean, kas saan CDN $ 25 preemia? 
Koole teavitatakse preemia saajatest 21. aprilliks 2023 ja seejärel kantakse 
preemiaraha kooli pangakontole. Pangaülekande kulud kannab Estonian Arts 
Centre. Kool otsustab ise, millal auhindu jagab. Saajate nimekirja avaldatakse 
estoniancentre.ca blogil saajate eesnime, perekonnanime esitähe ja eesti kooliga, 
kus õpilane on registreeritud. 
 
Kuidas saavad mängijad mängule juurde pääseda? 
Mängu on lihtne alla laadida Windowsi või Mac OS-i https://keskus.itch.io/miskeskus 
kaudu peale 6.  märtsi. Mängu saab mängida laua- või sülearvutis – mängu ei saa 



mängida tahvelarvutis ega mobiilis. Mängimiseks on vaja hiirt ja klaviatuuri. Mängus  
on juhend. 
 
Mis on mängu kestus? 
Mängu läbimiseks kulub 45–120 minutit. Mängu saab salvestada, naasta mängu 
hiljem lõpuleviimiseks. Lõpus genereerib töölauale automaatselt lõputunnistus koos 
kuupäeva- ja kellaajatempliga. 
 
Olen eesti kooli õpetaja. Kas ma pean oma kooli registreerima, et lapsed saaksid 
osaleda? 
Eesti koolile laekub preemiarahad. Eesti koolidel palutakse selle ülessättimiseks 
ühendust võtta aadressil estonianartscentre@estoniancentre.ca. 
 
Miks ei saa preemiaraha otse õpilasele saata? 
Estonian Arts Centre suhtleb rahateemadel otse Eesti koolidega hõlpsustamaks 
logistikat ja austamaks alaealiste privaatsust. Estonian Arts Centre on tänulik 
osalevatele Eesti koolidele koostöö eest selles algatuses. 
 
Aga kui laps ei käi eesti koolis? Kas laps saab ikkagi preemiaraha? 
Kahjuks ei saa preemiaraha lapsed, kes pole eesti koolis registreeritud (eesti koolis 
tasub käia!). Kõik on siiski oodatud mängima ja mängu nautima – tasuta ja lõbus 
mängida! 
 
Millal saab mu laps või õpilane 25 CAD dollari preemia? 
Preemiaraha jagab KESKUS koolidele 24. aprilliks 2024. Millal kool preemiad välja 
jagab, otsustab iga kool ise. 
 
Kuidas seda projekti rahastati? 
MisKESKUS on Estonian Arts Centre, heategev MTÜ seotud KESKUS International 
Estonian Centre’iga, algatus Northern Birch Credit Union ja Integratsiooni Sihtasutus 
toetusel. 
 
Kelle poole saab küsimustega pöörduda? 
Lapsevanemad, õpetajad ja koolid võivad küsimustega meilida aadressile 
estonianartscentre@estoniancentre.ca. 
 
Mis on KESKUS International Estonian Centre? 
Projekti kohta lisateabe saamiseks külastage KESKUS International Estonian Centre’i 
veebisaiti. Vaadake kodulehelt 3-minutilist videot KESKUSE kohta ja registreeruge 
seal igakuise uudiskirja saamiseks, et püsida kursis projekti eduga. Kõik 
süvavundamenditööd on KESKUSel nüüdseks lõpetatud ning käimas on kaevetööd 
ja vundamenditööd.  KESKUSe avamine on kavandatud 2024. aasta septembris. 


