
Videokäsikirjoitus: Teos Sampo 

Aino Malminen, 2020 

 

Video on tarkoitettu Tuusulan KULTSUn 6.luokan opetuskokonaisuuden osaksi “Kuvataiteen 

monet viestit”.  

Videon jakaminen ei ole sallittua ilman lupaa. Suositellaan, että luokan opettaja jakaa 

videon Google Classroomiin ladatun linkin kautta eikä lähetä linkkiä oppilaille.  

 

1. Alkuteksti: Sammon salaisuus 

Alkuteksteissä käytetty FilmoraGon valmista elementtiä tekstin tuomiseen. 

 

2. Kuvia Sammon valmistuksesta  

8 kuvaa. Kuvien siirtymät tehty FilmoraGolla ja musiikki ladattu ohjelmasta (ei ongelmaa 

siten tekijänoikeuslain kanssa).  

 

3. Tarina Sammosta 

Kerrotaan tarina Sammosta. Kuvaus kohdentuu kertojaan (Aino Malminen).  

Tarina kuvataan kahdessa osassa vaihtelun luomiseksi. Ensimmäisessä osassa tiukempi 

zoomaus kertojaan.  

!! Kiinnitä huomiota äänen sävyyn ja elekieleen.   

Runkoa tarinaan.  

Väinämöinen on joutunut Pohjolaan ja haluaisi jo takaisin kotiinsa. Pohjolan emäntä Louhi 

lupaa auttaa Väinämöisen kotiinsa, jos hän hankkisi emännälle onnea tuottavan Sammon. 

Sammon avulla Pohjola saisi osakseen rikkauksia: rahaa, viljaa ja suolaa. Palkkioksi 

takojalle Louhi lupasi oman tyttärensä.  

Väinämöinen pohtii, että seppä Ilmarinen ehkä pystyisi ihmemyllyn takomaan. Seppää ei 

kuitenkaan neito kiinnosta ja hän on haluton lähtemään pimeään Pohjolaan. Ovela 

Väinämöinen kuitenkin huijaa Ilmarista ja houkuttelee hänet kapuamaan kuuseen. Kovat 

tuulen voimalla Väinämöinen sinkauttaa miehen Pohjolaan. Pohjolassa Louhi esittelee 

koreaa tytärtään sepälle, joka viimein lupaa ryhtyä töihin.  

Sammon takominen on vaikea tehtävä ja tulesta syntyy kaikenlaista. Aluksi sieltä nousi 

pahatapainen jousi. Ei kelvannut kaunis jousi sepälle, vaan hän katkaisi sen ja tunki 

takaisin tuleen. Toisena päivänä tulesta syntyi vene, mutta sen seppä murskaksi murensi 

ja tunki takaisin tuleen. Kolmantena päivänä tuli tarjosi lehmää, mutta ei sen hän leikkeli 



palasiksi ja tunki takaisin tuleen. Neljäntenä päivänä tulesta tuli aura, mutta sen seppä 

katkaisi ja tunki takaisin tuleen.  Viimein tulesta syntyi Sampo – tuo ihmeellinen onnea 

tuottava mylly.   

 

4. Helin esittely sammosta  

Suunnitellaan Helin kanssa yhdessä, mitä videossa tapahtuu. Päätettiin esitellä Sammon 

valintanapit rahalle, viljalle ja suolalle.  

 

5. Lopputekstit 

Tuotanto: Aino Malminen 

Esiintyjät:  

Aino Malminen ja Heli Malminen 

2020 

Lopputeksteissä käytetty FilmoraGon valmista elementtiä tekstin tuomiseen.  

 

 

 


