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TARZAN 
USA, 1999 
 
Suomenkielisen version ohjaus:  
Pekka Lehtosaari 
 
Suomalaisina ääninä:  
Peter Franzen (Tarzan)  
Jonna Järnefelt (Jane) 
Esko Salminen (Clayton) 
Merja Larivaara (Kala) 
Elina Knihtilä (Terk) 
Aarre Karen (Porter) 
Juha Hyppönen (Kerchak)  
Jarkko Tiainen (Tantor) 

Ikäraja: K7 
 
Genre: animaatio 
 
Kesto: 88 min. 
 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu ala-
asteikäisille. 
 
Oppimateriaalin teemoja: erilaisuus, joukkoon 
sopeutumattomuus, sankaruus, ihmisen ja villin 
luonnon yhteys, "viidakon lait", kuolema, rakkaus 

 
 
SYNOPSIS 
Haaksirikosta selvinnyt pariskunta asustelee 
vauvansa kanssa puumajassa Afrikan 
viidakossa, kunnes leopardi tappaa 
vanhemmat. Vastikään lapsensa menettänyt 
gorillaäiti Kala löytää vauvan ja pelastaa sen 
vanhempien kohtalolta. Kala antaa vauvalle 
nimen Tarzan, joka tarkoittaa valkoista ihoa. 
Lauman johtajan Kerchakin mielestä Tarzan 
on liian erilainen, mutta Kalan mieliksi hän 
antaa pojan jäädä laumaan. Tarzan yrittää 
ansaita Kerchakin hyväksyntää ja 
kunnioitusta osoittamalla rohkeuttaan lauman 
puolustamisessa. 
 
Kun Tarzan on jo aikuinen, hän saa tuta 
lajitoveriensa julmuuksia. Viidakkoon tulee 
nimittäin retkikunta, johon kuuluvat gorilloja 
tutkimaan saapuva professori Porter 
ja hänen kaunis Jane-tyttärensä sekä 
häikäilemätön Clayton, joka haluaa saada 
gorillat saaliikseen. Tarzanin ja Janen 
sydämet alkavat sykkiä samaan tahtiin, ja kun 
Kala paljastaa Tarzanille hänen oikean 
syntyperänsä, on sankarimme vaikean 
valinnan edessä: kenen joukoissa seisoa?  
 
 
 
 
 

 
 
Claytonin pahuuden paljastuttua Tarzan 
puolustaa "laumaansa", ja Kerchakin saatua 
surmansa Tarzanista tulee lauman uusi 
johtaja. Jane on menettänyt sydämensä 
viidakon sykkeelle ja päättää jäädä Tarzanin 
luo. 
 
Edgar Rice Burroughs loihti Tarzanin hahmon 
ensimmäisen kerran vuonna 1912 
aikakauslehtinovelliin. Kaksi vuotta 
myöhemmin ilmestyi maailmanmaineen 
nuorisokirjana saavuttanut Tarzan, apinain 
kuningas, joka kertoo apinoiden 
kasvattamasta englantilaisen lordin pojasta 
siirtomaa-ajan Afrikan viidakossa. Tarzanin 
seikkailut jatkuivat 25 kirjassa. Niitä on 
käännetty 56 kielelle ja painettu yli 25 
miljoonaa kappaletta. 
Ensimmäinen Tarzan-elokuva tehtiin 1918, ja 
niitä on sen jälkeen kertynyt Disneyn 
versio mukaan lukien 48. Tarzan onkin 
Draculan jälkeen toiseksi kuvatuin 
Hollywoodhahmo. Tunnetuin Tarzan on 
varmasti olympiakultamitalejakin voittanut 
uimari Johnny Weissmuller. 
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VIHJEITÄ ELOKUVAN KÄSITTELYYN 
 
1. Vertailkaa näyteltyjä Tarzan-elokuvia ja 
piirrettyä Tarzania. Mitä eroja ja 
yhtäläisyyksiä löydätte? 
 
(Piirrosfilmissä ei esimerkiksi esiinny lainkaan 
afrikkalaisia ihmishahmoja.) 

 
2. Tutkikaa Tarzan-kirjoja ja -sarjakuvia ja 
vertailkaa niitä elokuviin. Kyselkää 
vanhemmiltanne, ovatko he lukeneet niitä. 
 
3. Millaisia ominaisuuksia Tarzaniin liitetään? 
Missä tällaisista ominaisuuksista on hyötyä? 
 
4. Millainen henkilö olisi Tarzanin täydellinen 
vastakohta? Missä hän voisi pärjätä? 
 
5. Kuvitelkaa tilanne, jossa luontoa ja 
luonnonmukaisuutta edustava Tarzan 
(luomutarzan) ja scifi-kirjallisuudesta tuttu 
kyber-ihminen (ihmiskone) kohtaavat. 
Mitä tapahtuisi? 
Tehkää piirroshahmot ja sijoittakaa ne 
toistensa ympäristöihin.  
Miten ne pärjäisivät? 
 
6. Tehkää suuri viidakkotaulutausta ja sinne 
erilaisia elokuvassa esiintyneitä hahmoja 
irrallisina. Keksikää niille seikkailuja 
kirjoittaen, kertoen tai omana animaationa 
videokameralla. 
 
7. Kuvitelkaa Tarzanin tilanne "kielipuolena" 
ihmisten joukossa. Keksikää oma 
kieli ja yrittäkää opettaa siitä joitain sanoja 
kaverillenne. Entä minkälainen olisi 
höpöttävä Tarzan? 
 
8. Tehkää kuva jostain elokuvan 
kohtauksesta. Mikä oli hauskin/jännittävin 
kohtaus? 
 
9. Tehkää Tarzanin taitorata metsään tai 
liikuntasaliin. 
(Lisätietoja Tarzanista mm. Peili-lehden 
teemanumerosta 1/2000.) 
 
 
 
 
 

 
ELOKUVATIETOA 
 
ANIMAATIO tarkoittaa jonkin ei-elävän 
saamista liikkuvaksi. Animaatioelokuvaa 
tehtäessä staattiset kuvat järjestetään ja 
kuvataan ruutu (tai kaksi, kolme ruutua) 
kerrallaan siten, että ne elokuvallisesti 
jatkuvana kuvasarjana esitettyinä tuottavat 
liikkeen vaikutelman. 
 
Tekniikan perusteella animaatioelokuvia 
voidaan jakaa piirros- ja kalvoanimaatioihin, 
pala-animaatioihin, esineanimaatioihin, 
savianimaatioihin (muovailuvaha-
animaatioihin), nukkeanimaatioihin ja 
tietokoneanimaatioihin. Tekniikoita myös 
yhdistellään. Onpa animaatioita tehty 
hiekasta ja piimästäkin. 
 
● Miettikää, mitä eri tekniikoilla tehtyjä 
animaatioelokuvia olette nähneet. 
Animaation tekeminen videokameralla on 
hauskaa ja opettavaista puuhaa. Asiasta 
lisätietoja YLEn Mediakompassin sivuilla 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusos

iot/animaatio 

 
DUBBAUS eli jälkitahdistettu replikointi 
tarkoittaa elokuvan alkuperäisten puheäänten 
uudelleen äänittämistä mahdollisimman 
tarkkaan huulisynkroniin. 
 
● Tehkää audio dub -toiminnolla varustetulla 
videokameralla uudet äänet johonkin 
videotallenteeseen. 

http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio
http://mediakompassi.yle.fi/opettajat/opetusosiot/animaatio
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Tarzan-elokuvan suomenkielisen puheäänen 
dubbauksen on ohjannut 
Pekka Lehtosaari. 
 
Kaikki roolit on nauhoitettu eri aikaan, eli 
samassa kohtauksessa näyttelevät henkilöt 
eivät ole samaan aikaan studiossa. 
Tässä muutama kysymys hänelle: 
 
 
1. Mitä kaikkea työhösi kuului? 
 
”Näyttelijöiden etsiminen ja testaaminen, 
laulun ja dialogin kääntäminen ja ohjaus. 
Itse ohjauksessa pyritään pitämään ilmaisu 
uskottavana ja suomalaisia koskettavana. 
Pidetään huolta, että tarina kerrotaan 
mukaansatempaavasti ja mahdollisimman 
suurilla tunteilla.” 
 
2. Kuinka kauan suomenkielisen dubbauksen 
valmistaminen kesti ja kuinka paljon se 
maksoi? 
 
”Koko prosessi alusta loppuun vei noin 
seitsemän kuukautta, mutta vain kolme 
viimeistä kuukautta tehdään hyvin tiiviitä 
työpäiviä. Itse en käsittele tuotantojen 
budjetteja, mutta arvioisin kokoillan elokuvan 
jälkiäänityksen maksavan noin satatuhatta 
euroa.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Mikä oli työssä vaikeinta? 
 
”Tarzanissa vaikeinta oli Phil Collinsin 
tekemien laulujen kääntäminen. Monet 
äänistä olivat niin korkeita, ettei niitä ollut 
mahdollista laulaa kuin tietyillä vokaaleilla, ja 
muutamassa tapauksessa ainoastaan, jos ne 
olivat yhdistettynä tiettyyn konsonanttiin. 
Oli hankalaa kääntää sanoitusta, johon osa 
vokaaleista oli jo määrätty tietylle 
paikalleen. Itse ohjaustyö oli Tarzanissa 
hauskaa ja vaivatonta.” 
 
4. Kuinka moneen elokuvaan olet ohjannut 
jälkiäänityksen? 
 
”Tähän mennessä 42 kokoillan elokuvaan ja 
pariinsataan tv-sarjan jaksoon.” 
 
5. Millaisia ehtoja elokuvan tuottaja asettaa 
työllesi? 
 
”Taiteellinen tuottaja on Burbankissa 
sijaitseva Walt Disney Character Voices 
International. Sen edustajat valitsevat 
testatuista näyttelijöistä hahmojen äänet. Sen 
jälkeen ohjaajalla on vapaat kädet ja täysi 
työrauha. WDCI tarkastaa vasta 
lopputuloksen.” 
 


