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KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

 

 
SALAMASEEPRA 
USA, 2005        
 
Ohjaaja: Frederik Du Chau 
 
Pääosissa: Bruce Greenwood, Hayden 
Panettiere, Wendie Malick, M. Emmet Walsh 
 
Suomalaiset äänet: Henri Piispanen, Jarmo 
Mäkinen, Heljä Heikkinen, Pekka Laiho, Ulla 
Tapaninen 
 
Alkuperäinen nimi: Racing Stripes 
 
Genre: lasten fiktio 

Suositusikä: 3 
 
Kesto: 103 min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu ala-
asteelle. 
 
Oppimateriaalin teemoja: ystävyys, erilaisuus, 
elokuvan eläimet, hevosurheilu, vanhempien 
kiellot, dubbaus 
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VINKKEJÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN  
 
Ennen elokuvaa 
 
Jakautukaa kuuteen ryhmään. Jokaiselle 
ryhmälle annetaan yksi alla olevista 
eläinhahmoista, jota ryhmä tarkkailee 
elokuvaa katsoessaan. Muistiinpanovälineet 
kannattaa ottaa mukaan, jotta heti elokuvan 
jälkeen saa kirjoitettua huomioita ylös. 
 

 Salama (seepra) 

 Venla (vuohi) 

 Putsi ja Kutsi (kärpäsveljekset) 

 Tuisku (poni) 

 Hanhi (pelikaani) 

 Pena Punaheltta (kukko) 
 
 
Elokuvan jälkeen 
 
Elokuva tarina 
 

 Mitä elokuvassa tapahtui? 

 Kuka oli elokuvan sankari? 

 Kuka oli elokuvan ”paha”? 

 Mikä kohta jäi elokuvasta parhaiten 
mieleesi? Miksi? 

 Oliko elokuvassa jokin opetus? 
Millainen? 

 
 
Elokuvan hahmot 
 
Jakautukaa samoihin ryhmiin kuin ennen 
elokuvaa. 
 
1) Tehkää ryhmätyönä tietopaketti 
tarkkailemastanne eläimestä. Käyttäkää 
lähteenä eläinkirjoja tai internetiä. 
 

 Mikä eläin? Missä näitä eläimiä asuu? 
Mitä ne syövät ravinnokseen? Miltä ne 
näyttävät? Mitä muuta erityistä 
eläimestä voi kertoa? 

 Kirjoittakaa ja piirtäkää seinätaulu 
eläimestä keräämästänne tiedosta. 

 
2) Tutkimaan millainen elokuvan hahmo 
tarkkailemanne eläin oli: 
 

 Kuvailkaa hahmon luonnetta kolmella 
kuvaavalla sanalla. Mikä on hahmon 
paras puoli? Mikä huonoin? Mikä voisi 

olla hänen tulevaisuuden unelmansa? 
Entä mikä voisi olla hänen suurin 
pettymyksensä? Kuka oli hahmon 
paras ystävä? Mikä kohta elokuvassa 
kuvastaa parhaiten hahmon 
luonnetta? Muuttuiko hahmo jotenkin 
elokuvan aikana?  

 

 Keksikää hahmolle menneisyys. Mitä 
tapahtui ennen sitä kun elokuva alkoi? 
Missä hahmo asui? Millaiset olivat 
hänen vanhempansa? Oliko 
menneisyys onnellinen vai onneton? 
Onko menneisyys jotenkin vaikuttanut 
siihen millainen hahmo on nyt? Voitte 
muistella oliko elokuvassa joitakin 
viitteitä hahmon menneisyydestä ja 
käyttää halutessanne niitä hyväksi.  

 

 Esitelkää havaintonne muille 
luokkalaisille. 
 

 
Ystävyys 
 
Keskustelkaa: 

 Ketkä olivat Salaman ystäviä? 

 Miksi Sanni oli surullinen, vaikka hän 
sai elää hienolla ratsutilalla? 

 Miksi naapurin nuoret laukkaratsut 
pilkkasivat Salamaa? 

 Miksi ystävät ovat tärkeitä? 

 Minkälaisia asioita teet ystäviesi 
kanssa? 

 
 
Erilaisuus 
 
Salama ei aluksi itse tiedä olevansa seepra 
eikä ymmärrä olevansa erilainen kuin muut 
hevoset. Muiden keskuudessa hän kuitenkin 
aiheuttaa kummastusta ja joutuu jopa 
syrjityksi. 
 
1) Pohtikaa: 

 Oletko joskus tuntenut olevasi 
erilainen kuin muut? Miten erosit 
muista? 

 Miltä se tuntui? 

 Miksi erilaisuutta vierastetaan? 

 Miten elokuvan tarina olisi muuttunut, 
jos Salama olisi ollut ihan tavallinen 
hevonen? 
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2) Jakautukaa ryhmiin ja suunnitelkaa 
ryhmässä maalaus aiheesta: ”maailma, jossa 
kaikki ovat samanlaisia”. Millaista olisi jos 
jokainen ihminen tai jokainen puu näyttäisi 
aivan samalta? 
Keskustelkaa piirustuksista. 

 Mitä ongelmia samanlaisuus 
aiheuttaisi? 

 Olisiko maailma parempi näin? 
 
Unelmat 
 
1) Keskustelkaa parin kanssa. 

 Mikä oli Salaman unelma? Mitä hän 
teki päästäkseen määränpäähänsä? 

 Voiko unelmien toteutumiseen 
vaikuttaa? 

 Haastatelkaa parianne: millaisia 
unelmia hänellä on/on ollut? Onko 
niitä mahdollista toteuttaa? Miten 
parisi aikoo toteuttaa unelmansa? 

 
 

 
2) Kirjoittakaa lyhyitä ”hetki elämästäni” 
tarinoita aiheesta ”silloin unelmani toteutui”. 
Muistelkaa hetkeä jolloin haaveenne on 
toteutunut. Koettakaa kuvata tilannetta niin, 
että lukija pääsee sisälle juuri siihen hetkeen. 
Apuna hetken palauttamiseen voi käyttää 
näitä kysymyksiä: Missä olin silloin? Mitä näin 
ympärilläni? Mitä kuulin? Mitä haistoin? Miltä 
minusta tuntui kun unelmani toteutui? 
 
Kirjoitustehtävä perustuu ögonblick –metodiin. 
 
Vanhempien kiellot 
 
Jennin isä kielsi Jenniä ratsastamasta 
Salamalla 

 Miksi isä ei antanut Jennille lupaa 
ratsastaa? 

 Oliko oikein, että isä kielsi 
ratsastamisen? 

 Kieltävätkö vanhemmat lapsiltaan 
turhaan asioita? 

 Mitä sellaista sinulta kielletään mitä 
haluaisit tehdä? 

 Miksi se on kiellettyä? 
 
 
 
 

Hevosurheilu 
 
1) Ihminen kävelee ja juoksee, mutta mitkä 
ovat hevosen askellajit? 
(käynti, ravi ja laukka) 
Kokeilkaa ulkona laukkakisoja perinteisten 
juoksukilpailujen sijasta. Ottakaa lyhyt matka, 
merkitkää lähtöviiva, jonka taakse ”ratsut” 
kerääntyvät. Lähettäjä heilauttaa lähtömerkit 
ja ratsut saavat lähteä. Ainoa sallittu 
etenemistapa on laukka. 
 
2) Hevosten kanssa kilpaillaan monissa eri 
lajeissa. 
Selvittäkää mitä tarkoittavat: 

 laukkakilpailut 

 ravit 

 kouluratsastuskilpailut 

 esteratsastuskilpailut 

 kenttäkilpailut 

 lännen ratsastus 

 rodeo 

 hevospoolo 

 valjakkoajot 
 
 
Dubbaus eli jälkiäänitys 
 
Elokuvassa puhuttiin suomea, vaikka 
alkuperäinen kieli on englanti. 
 
1) Mitä tarkoittaa dubbaus? 
 
2) Suun liikkeet: 

 Miksi ihmisnäyttelijöiden puhetta on 
vaikeampi dubata sujuvan 
näköiseksi? 

 Kokeilkaa peilin avulla miltä suu 
näyttää eri äänteissä.  

 
4) Kokeilkaa dubbaamista.  
Vaihtoehto A) edellyttää videokameran 
käyttämistä.  
Vaihtoehto B) on draamaharjoitus.  
Dubbaus on vaikeaa, eikä sen tarvitse 
onnistua täysin. Harjoituksen on tarkoitus olla 
hauska ja havainnollistaa samalla miten 
dubbaus tehdään. 
 
 

A) Aluksi valitaan yksi näyttelijä ja yksi 
dubbaaja. Dubbaaja poistuu kuvauksen 
ajaksi luokan ulkopuolelle. 
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Näyttelijä kertoo tarinan kameralle 
(esimerkiksi ”silloin pelkäsin”). On hyvä 
jos ilmaisussa on mukana erilaisia 
tunnetiloja ja eläytymistä. Kuvatun 
pätkän ei tarvitse olla pitkä, 1 minuutti 
riittää hyvin. 

 
Kun kuvaus on valmis, dubbaaja 
pyydetään sisään. Hän katsoo ensin 
kuvatun pätkän ilman ääntä ja 
valmistautuu sitten nauhoittamaan 
pätkään uuden äänen. Dubattavana 
kielenä voi olla esimerkiksi ”siansaksa”. 
 
Dubbaaja puhuu uuden äänen kuvan 
päälle. Hän yrittää jäljitellä näyttelijän 
suun liikkeitä ja tunnetiloja. Onko 
näyttelijä iloinen, surullinen, kuiskaako 
vai huutaako? 
 
Jos käytössä on videokamera, jossa on 
audiodub -toiminto, voidaan dubbaajan 
ääni tallentaa kuvan päälle. Kerralla ei 
kannata yrittää tallentaa koko minuutin 
pätkää, vaan tallentamisen voi tehdä 
osissa. 
 
Muutaman harjoituskerran jälkeen voitte 
kokeilla myös pienen näytelmäpätkän 
dubbaamista. Kohtauksen on kuitenkin 
hyvä olla lyhyt (noin 1-2 min), ja 
näyttelijöitä kannattaa olla korkeintaan 
kolme. 
 

 
B) Valitaan yksi näyttelijä ja yksi dubbaaja. 

Näyttelijä tulee seisomaan luokan 
eteen. Dubbaaja asettuu eturiviin niin, 
että hän näkee näyttelijän kasvot. 
Opettaja kuiskaa näyttelijälle jonkin 
aiheen (esimerkiksi kalaretki, jolla 
saatiin suuria kaloja). 

 
Näyttelijä esittää tarinan pantomiimin 
tapaan, mutta huuliaan liikutellen. Suun 
liikkeet, eleet ja ilmeet saavat olla 
liioiteltuja, jotta dubbaajan on 
mahdollisimman helppo seurata niitä. 

Dubbaaja yrittää pysyä mukana 
tarinassa ja kertoa sen näyttelijän suun 
liikkeiden mukaan. Dubbaaja ei ehkä 
tiedä mitä esittäjä haluaa sanoa, mutta 
hän saa mielikuvituksensa avulla keksiä 
mitä näyttelijä sanoo. Tässä 
harjoituksessa dubattavaksi kieleksi 
voidaan valita suomi tai haluttaessa 
”siansaksa”. 

 
 
 

 
 

   Dubbaus 
 
Suomessa elokuvien dubbausta käytetään 
ainoastaan lastenelokuvissa ja televisio-
ohjelmissa. Muualla maailmalla käytäntö 
vaihtelee maakohtaisesti, mutta 
esimerkiksi Saksassa ja Italiassa dubataan 
pääsääntöisesti kaikki vieraskieliset 
televisio-ohjelmat ja elokuvat. 
 
Dubattaessa elokuvaa tarvitaan sen 
jokaista hahmoa kohti oma ääni. Äänet 
ovat usein näyttelijöitä tai muita äänen 
käytön ammattilaisia. Äänen sävyillä ja 
painoilla voidaan viestiä paljon hahmon 
tunnetilasta. 
 
Ohjaaja vastaa kokonaisuudesta ja antaa 
näyttelijöille ohjeet. Näyttelijä voi tarjota 
ohjaajalle ideoitaan, mutta ohjaaja päättää 
toteutuksesta viime kädessä. Ennen 
äänten toteutusta ohjaaja ja näyttelijä  
keskustelevat siitä millainen roolihahmo 
on. 
 
Elokuvan kääntäminen vieraalle kielelle on 
aina haasteellista. Ilmaisut on saatava 
sopimaan kuvaan, koska kuva ei ole enää 
muokattavissa. Henkilöhahmojen 
vuorosanoille on rajallinen aika, jossa 
heidän on ehdittävä ilmaista sanottavansa. 
Eri kielissä ilmaisut ja yksittäiset sanat 
saattavat olla hyvinkin eripituisia. 
Käännökset ovatkin harvoin täysin suoria. 
Tärkeää on myös, että käännös on 
muokattu kulttuuriin ymmärrettäväksi. 

 

 

Tehtävät on laatinut  
ohjaaja ja elokuvakasvatuksen  
kouluttaja Hanna Karppinen. 


