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ENNAKKOTEHTÄVÄT



ENNAKKOTEHTÄVÄ
MAJAKKA
Ikäkausi: tarpojat
Määrä: 1 kpl / vartio

MAJAKKA
 Tarpojavartio valloittaa Majakkaa koko Ilves13 -leirin ajan. 

Majakan ennakkotehtävä koostuu kahdesta osasta. 

Tarpojavartion tunnus voi olla esimerkiksi
- päähineet
- t-paidat

- huivikorut

Vain taivas ja mielikuvitus on rajana!

Tarpojavartion tehtävänä on 
suunnitella ja toteuttaa vartiolle yhtenevä tunnus leiriä varten. 1.

2. Tarpojavartion tehtävänä on 
suunnitella leirirakennelma omaan savuun. 

Leirirakennelma tulee valita sen mukaan, 
mitä Majakan tasoa vartio lähtee valloittamaan. 

(Katso Majakka-ohje)

Suunnitelma tulee tehdä kirjallisesti eli paperille ja 
hyväksyttää savunjohtajalla. 

Vartion tulee listata rakennelmaan tarvittavat 
materiaalit ja sopia savunjohtajan kanssa niiden 

hankkimisesta. 

Apua rakennelman suunnitteluun saa 
savun rakenteluohjeesta. 



PEFLETTI
 HOO2OO:ssa pääset vesitemmellysten lisäksi heittämään löylyä ja nauttimaan saunan lämmöstä. 

Saunan lauteilla istuskellaan tietenkin pefletti takamuksen alla. 
Niinpä leirille otetaan omat pefletit mukaan

Ikäkausi: seikkailijat – vaeltajat
Määrä: 1 kpl / leirille lähtijä

Olipa työtapasi tai materiaalisi mikä tahansa, 
saat lisää persoonallisuutta omaan peflettiisi 
työstämällä siihen oman 
ryhmäsi / lippukuntasi nimen. 

Vai näkyykö pefletissäsi 
leirin elokuva-teema?

ENNAKKOTEHTÄVÄ
HOO2OO

 – JA MIKÄ PARASTA, 
ITSETEHDYT
PEFLETIT!

Pefletin voi valmistaa lähes mistä 
materiaalista tahansa: puuviilusta (vaneri), 

erilaisista kankaista, vaahtomuovista, 
pehmeistä naruista

tai vaikka matonkuteista.
 

Miten sinä haluat tehdä oman peflettisi? 
Onko sinulle mieluisin tapa 

nikkaroida puusta?
Tykkäätkö kirjoa puuvillakangasta tai tehdä 

vähän isomman köytöstyön? 
 



LOPPURATKAISU

ENNAKKOTEHTÄVÄ
YHTEISET OHJELMAT
Ikäkausi: kaikki
Määrä: 1 kpl / lippukunta

Käsikirjoittakaa leiriin mennessä lippukuntanne oma loppuratkaisu Ilves the Movie -elokuvalle.

Loppuratkaisu alkaa/jatkuu siitä, mihin YouTubessa 
julkaistu, elokuvan neljäs osa, loppuu.

Loppuratkaisu tapahtuu leirillä eli lopussa 
esiintyvät hahmot, esim. sankari-ilvekset, päätyvät 
loppuratkaisussa leirille.

Loppuratkaisun tulee olla selkeä. 

PYRKIKÄÄ VASTAAMAAN AINAKIN 
NÄIHIN KYSYMYKSIIN: 
Mitä lopussa tapahtuu (toiminta) ja kenen välillä 
(hahmot)? 
Mitä kukin hahmo haluaa (tahdon suunnat)? 
Kuka on mysteerin takana (pahis)? 
Miten mysteeri selviää (pahiksen juoni paljastuu)? 
Mitä hahmoille tapahtuu lopussa (loppukuva)? 
Saako paha palkkansa (rangaistus/palkkio)?

KÄSIKIRJOITTAKAA LOPPURATKAISU 
VÄHINTÄÄN TAPAHTUMATASOLLA:

Laatikaa synopsis eli mahdollisimman tiivistetty 
juonikuvaus ja jakakaa se kohtauksiksi. 

Kuvailkaa kunkin kohtauksen tapahtumat 
mahdollisimman tarkkaan ja tiiviisti.

Ilmoittakaa kunkin kohtauksen alussa kohtauksen 
tapahtumapaikka, hahmot sekä tapahtuma-aika 
(esim. Käpy-savun puolijoukkueteltta. Harri-Petteri, 
Sampo ja Lissu. Aamu klo: 6, auringonnousu).

Mikäli mahdollista, miettikää myös 
kohtausten repliikkejä. 

Katsokaa Ilves the Movie -elokuvan traileri sekä neljä ensimmäistä osaa leirin 
YouTube -kanavalta: http://www.youtube.com/ilvesthemovie

Ratkaisun tuloksena mysteerin pitää selvitä ja tilanteen palautua ennalleen 
”loppu hyvin, kaikki hyvin”. 

Pyrkikää säilyttämään alkuperäiselokuvan tyyli, hahmojen luonteenpiirteet sekä 
aikaisemmat tapahtumat. Loppuratkaisun kesto enintään 10 minuuttia, eli noin 3-5 kohtausta.



Ruokailu on ohi, leiriläiset seisovat pöydän ääressä ja huutavat 
kiitos. Johtaja1 ja Johtaja2 seisovat ruokailukatoksen edessä. 

JOHTAJA1:
Huudetaan kolmannella. Yks, kaks, kolme: Emännille kiitos! 
Noniin ja jatketaan taas rakentelua.(kaikille)

Leiriläiset lähtevät juoksemaan pois ruokailukatoksesta.

JOHTAJA1:
Täytyy käydä vessan kautta, mutta sitten voisin tulla vähäksi 
aikaa auttamaan teitä. (Johtaja2:lle)

JOHTAJA2: 
No apu tulee kyllä tarpeeseen. Mennään yhtä matkaa, mun-
kin täytyy käydä hotelli-helpotuksessa, jotenkin alkoi kiertää 
mahassa. 

JOHTAJA1: 
Joo, se mehu oli kyllä makeeta litkua. Johtajaneuvosto löytä-
nyt taas jonkun edellisen piirileirin ylijäämävaraston..

JOHTAJA2: 
No en yhtään ihmettelis.
 
Lähtevät nauraen kohti PuuCeetä. Johtaja4 tulee vastaan ja 
menee ottamaan mehua kanisterista. Johtaja3 istuu pöydässä 
syömässä.

ESIMERKKIKOHTAUS

ENNAKKOTEHTÄVÄ
YHTEISET OHJELMAT

JOHTAJIA ALKAA MUUTTUA SUDAREIKSI
EXT. LOC. partioleiri/ Ruokailukatos. 1730. ILTApäivä
Johtaja1, Johtaja2, Johtaja3, Johtaja4, Supe1?, Supe2?,  + 15 kpl leiriläisiä



JÄLJENNÖS

ENNAKKOTEHTÄVÄ
IHMEIDENTEKIJÄT
Ikäkausi: seikkailijat – vaeltajat
Määrä: 1 kpl / leirille lähtijä

Leikkaa voipaperista maksimissaan 10 x 10 cm kokoinen pala 
ja suunnittele siihen haluamasi kuva. Kuvasi voi sisältää myös 
tekstiä. 

Ihmeidentekijät -laaksossa kuvat jäljennetään linoleumille, ja 
alkuperäinen kuva tulee lopulliseen työhön peilikuvana. 
Huomioithan siis esimerkiksi tekstejä tehdessäsi, että ne tulee 
piirtää voipaperille peilikuvana (vrt. esim. leimasin).

Huomaa, että kaikki 
kynät eivät tartu 

voipaperiin. 

Suosittelemme 
käyttämään mustaa 

vedenkestävää 
(permanent) tussia. 



Ikäkausi: kaikki
Määrä: 1 per lippukunta

Valmistakaa lippukunnallenne logo, jonka toteutatte haluamistanne materiaaleista. Esimerkiksi 
voitte tehdä logon nahkasta leikkaamalla.
Lippukunnan nimi tulee olla mukana logossa.

Ihmeidentekijät -laaksossa lippukuntien logot kiinnitetään vanerilevyyn. Leirin jälkeen levy toimi-
tetaan piiritoimistolle, jossa kaikki voivat sitä ihastella. 

Miettikää, miten saatte kiinnitettyä logonne vanerilevyyn (naulalla, niitillä, köydellä?). Poratkaa 
esimerkiksi puiseen logoon reiät valmiiksi, jotta lopputulos olisi mahdollisimman siisti. 

LOGO

ENNAKKOTEHTÄVÄ
IHMEIDENTEKIJÄT

KOKO: 10 x 10 cm
MATERIAALI: mikä tahansa kosteutta kestävä



Ikäkausi: seikkailijat ja tarpojat
Määrä: 1 kpl / hlö

1. Hankkikaa jokaiselle tarpojalle ja seikkailijalle kannellinen kenkälaatikko. Laatikon pisimmän 
sivun olisi hyvä olla vähintään 30 cm.

2. Maalatkaa kenkälaatikot sisältä mustaksi joko spray-maalilla tai muulla peittävällä maalilla.

3. Tiivistäkää kulmat, reiät ja muut mahdolliset kolot mustalla teipillä tai parilla kerroksella 
ilmastointiteippiä. Huomioikaa, että laatikko on kuitenkin saatava vielä auki leirillä. Tarvikkeet 
laatikon sulkemiseksi saatte tullessanne Kamera-kanavalle.

4. Tehkää toiselle lyhyelle sivulle reikä noin 3 cm halkaisijalla.

5. Halutessanne voitte myös koristella laatikoiden ulkopuolta lehtileikkeillä, piirroksilla yms. tai 
päällystää ne kontaktimuovilla. Vedenkestävyys on leiriolosuhteissa aina plussaa!

KENKÄLAATIKKO

ENNAKKOTEHTÄVÄ
IHMEIDENTEKIJÄT


