
S A M P O 
KÄSKEE!
Reenatkaa porukalla 

leirikuntoon!

ELOKUVA. -AIHEISIA TOIMINTAVINKKEJÄ PARTIORYHMILLE!

1. Järjestäkää elokuvailta
 -Valitkaa sopiva elokuva, tehkää popcornia 

ja  nauttikaa.
- Kutsukaa mukaan myös entisiä tai ei-

vielä-partiolaisia ja houkutelkaa heitä mu-
kaan leirille.

2. Voimailkaa samporadalla
- Toteuttakaa esterata sisä- tai ulkotiloihin. 

Radalla voi olla esimerkiksi ylityksiä, alituksia, 
kiipeämistä, tasapainoilua ja tarkkuusheittoa.

- Varustautukaa sampoasenteella ja kisat-
kaa siitä, kuka kiertää radan nopeimmin tai 
parhaalla sampotyylillä. radan voi kiertää 

myös pareittain.
3. Viettäkää leffanaamiaisia

- Pitäkää naamiaiset, joissa pukeudutaan 
elokuvahahmoiksi.

- Ikuistakaa leffalookinne valokuvaamalla.
4. Elävää kuvaa lippukunnan juhliin 

- Järjestäkää lippukunnan joulujuhlaan eloku-
va-aiheista ohjelmaa, esimerkiksi näytelmä tai 

leffatrivia-tietovisa.
- Kutsukaa samalla koko lippukunta mukaan 

Ilves 13:lle ensi kesänä.5. Käsis käteen
- Lainatkaa kirjastosta tai etsikää netistä 

jokin sopiva näytelmä tai käsikirjoitus, 
tutustukaa roolihahmoihin ja tarinaan. (Es-
imerkiksi osoitteesta www.peda.net/verk-
kolehti/tampere/tyk löytyy käsikirjoituksia.)
- Jakakaa roolit ja pitäkää lukuharjoitukset. 
Muistakaa eläytyä! Valitkaa myös ohjaaja, 
joka antaa neuvoja roolien toteuttamiseen.

6. Kamera pyörimään 
- Kuvatkaa ryhmänne näköinen lyhytelokuva. 

Voitte käyttää videokameraa, mutta myös kän-
nykän kameralla 

- Voitte kuvata joko omaksi iloksi tai jakaa 
videon kaikille Ilves13-faneille Ilveksen Face-

book-sivuilla

7. Sommitelkaa kohtaus
- Valitkaa jostakin tarinasta yksi koh-
taus, esimerkiksi Pyhän Yrjön taistelu 

lohikäärmettä vastaan, ja päättäkää kuvit-
teellisen filmin tyylilaji (draama, kauhu, 

komedia, dokumentti, scifi jne). Laatikaa 
kohtaukselle tyylilajiin sopiva kuvaussuun-

nitelma, jossa on esimerkiksi piirroksia 
kuvauksen kohteista ja kuvakulmista sekä 

suunnitelma käytettävästä musiikista.   
Ohjeita löytyy Googlella hakusanalla ku-

vaussuunnitelma.
- Tehkää kuvaussuunnitelmastanne näyt-

tely kolon seinälle.

8. Pelkkää lavastusta
- Askarrelkaa pienoismalli elokuvalavasteista 

esimerkiksi isoon pahvilaatikkoon.
- Jos haluatte, voitte myös kuvata lavasteissa 

elokuvan legoukkojen, muovailuvahasta 
tehtyjen hahmojen tai vastaavien kanssa. Jos 
haluatte, voitte jakaa valokuvan lavasteista tai 
kuvaamanne elokuvan Ilves13:n Facebook-

sivuilla.

9. Oodi Sampolle 
- Valitkaa joku Ilves The Movie sankareista ja 

sanoittakaa partiolaulu tai jokin muu tuttu laulu 
uudestaan kertomaan sankarista. 

- Jos teitä on paljon, voitte myös jakautua pi-
enempiin sanoitusporukoihin. Esittäkää lopuksi 

laulu toisillenne tai muulle paikalle osuvalle 
yleisölle. Voitte myös tervehtiä esim. lippukun-
nanjohtajaa laulamalla oodinne hänelle puhe-

limitse.

10. Meikit kuntoon
- Tehkää kasvomaalein toisille erilaisia 
maskeerauksia. Ilves on tietenkin aina 

hyvä valinta, mutta kokeilkaa myös muita 
eläimiä, satuhahmoja yms. 

- Ikuistakaa valokuvin kättenne jälki!

11. Bonus: Leirilook kuntoon
- Suunnitelkaa ja toteuttakaa omalle ryhmällenne jokin elokuvateemainen leiriasuste.

Huom! Jos aiotte julkaista verkossa kuvia tai videoita, tarkistakaa julkaisuluvat ja 
–oikeudet. Alaikäisten pitää pyytää lupa kuvien julkaisemiseen vanhemmiltaan. Ot-

takaa huomioon myös esim. musiikin tekijänoikeudet.

Elokuva-alaan liittyviä aktiviteetteja eri ikäryhmille
Sudenpennut:

- Esiintyjä -jälki (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Esiintyj%C3%A4)
Seikkailijat:

- Esiintyjä -taitomerkki (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Esiintyj%C3%A4)
- Valokuvaus -taitomerkki (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Taitomerkit/Valokuvaus)

Tarpojat:
- Luovuus -tarppo (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Tarpoja/luovuus)

Samoajat:
- Leonardo da Vinci kalpenee -tasku (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Leonardo_da_

Vinci_kalpenee)
Vaeltajat:

- Luovuus-aihe (http://ohjelma.partio.fi/index.php?title=Luovuus)


