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Elokuvan 
katsomisEn jälkEEn

Aloittakaa keskustelemalla siitä, 
mitä elokuvasta jäi mieleen. Jokai-
nen saa vuorollaan sanoa yhden 
sanan, joka voi olla esimerkiksi 
elokuvan herättämä tunne tai jokin 
elokuvan tapahtuma tai henkilö.

Voitte keskustella elokuvasta 
myös esimerkiksi seuraavien ky-
symysten avulla:
● Mistä elokuva on saanut nimen-
sä?
● Kuka oli elokuvan päähenkilö?
● Oliko elokuvassa hauskoja/su-
rullisia/jännittäviä kohtia? Antakaa 
esimerkkejä.
● Mitä elokuvan lopussa tapahtui? 
Oliko elokuvan loppu mielestänne 
onnellinen?

afrikkalainEn 
tarinankErronta
pErinnE

Afrikassa on vahva suullisen tari-
nankerronnan perinne. Tarinoita 
on kokoontunut nuotion äärelle 
kuulemaan usein koko kylä päivän 
uurastuksen jälkeen. Kertomukset 

ovat sekä viihdyttäneet että opet-
taneet – afrikkalaiset kansansadut 
sisältävät yleensä opetuksen, eikä 
loppukaan ole välttämättä onnelli-
nen. Tutut sadut ovat kuljettaneet 
mukanaan yhteistä kulttuuria ja 
tapaa hahmottaa maailmaa, joten 
niillä on ollut tärkeä rooli sukupol-
vien yhdistäjänä ja yhteisön lujitta-
jana. Pitkä tarinankerrontaperinne 
näkyy edelleen muun muassa af-
rikkalaisessa elokuvassa, jossa 
kertoja voi olla keskeinen hahmo. 

Myös Zarafan tarina on rakennettu 
kertojan ja kerrontatilanteen ym-
pärille. Viisas vanhus kertoo lap-
senlapsilleen, kuinka heidän asut-

tamansa kylä sai alkunsa. Lapset 
seuraavat tarinaa innostuneesti 
ja keskittyneesti ja oppivat samal-
la eläimistä, aurinkokunnasta ja 
maantiedosta.

● Unicefin sivujen globaali-
kasvatusosuus sisältää valikoiman 
afrikkalaisia kertomuksia. http://
www.unicef.fi/afrikkalaisia-satuja 
Valitkaa yksi kertomuksista ja val-
mistakaa siitä nukketeatteriesitys. 
Voitte toteuttaa esityksen Zarafa-
elokuvan sadunkertojaa mukail-
len pöytäteatterina, jossa kertoja 
on katsojien näkyvillä ja liikuttelee 
pahvista, puusta tai muista materi-
aaleista askarreltuja nukkeja.
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luku ja lEffavinkkEjä:

● Geelhaar, Anne: Kjambaki: af-
rikkalaisia satuja. Kansankulttuuri 
1981.
● Kirwa, Wilson: Amani-aasi ja si-
säinen kauneus: afrikkalaisia satu-
ja. Pieni Karhu 2005. 
● Kosova, M: Afrikkalaisia satuja. 
Weilin + Göös 1980.
● Ranskalais-belgialaiset, värikyl-
läiset Kirikou-animaatioelokuvat 
Kirikou ja paha noita (1998) sekä 
Kirikou ja viidakon eläimet (2005) 
perustuvat senegalilaisiin kansan-
satuihin.

karikatyyrEjä

Zarafan luonto ja eläimet ovat mel-
ko realistisesti piirrettyjä, mutta 
jotkut ihmishahmoista ovat toista 
maata. Esimerkiksi aavikon maito-
kauppias Mahmoud muistuttaa ka-
rikatyyriä eli liioiteltua pilapiirrosta: 
hänen nenänsä on suorastaan 
valtava. Liioitelluilla piirteillä hah-
moista voidaan tehdä esimerkiksi 
hauskoja tai uhkaavia. 

● Muistelkaa, millaisia liioiteltuja, 
karikatyyrimaisia piirteitä Zarafan 
henkilöillä oli. Millaisia olivat esi-
merkiksi elokuvan kreikkalaiset 
merirosvot?

● Piirtäkää karikatyyri-muotokuva 
esimerkiksi itsestänne tai luokan 
opettajasta seuraavien ohjeiden 
avulla (karikatyyrien piirtämis-
tä kavereista kannattaa yhdessä 
harkita – kenenkään mieltä ei pidä 
pahoittaa):
1. Luonnostele ensin pään muoto, 
hiukset ja korvat. Onko pää kulmi-
kas, pyöreä vai kenties kananmu-
nan muotoinen?
2. Merkitse silmien, nenän ja suun 
paikat. Kiinnitä huomiota etäisyyk-
siin ja mittasuhteisiin.
3. Piirrä silmät, nenä ja suu. Liioit-
tele piirteitä tarpeen mukaan!
4. Lopuksi voit lisätä pään alle vie-
lä pikkuruisen vartalon.

muotivillityksiä

Elokuvassa Ranskaan saapuu 
maan ensimmäinen elävä kirahvi. 
Eläintarhan nähtävyys sai vuonna 
1827 aikaan oikean muotivillityk-
sen: kirahvi näkyi kaikkialla ravin-

toloiden nimistä pukeutumiseen. 
Mademoisellet virittävät korkeita 
tukkalaitteita à la girafe ja mon-
sieurit käyttivät kirahvikuvioisia 
hattuja ja solmioita. Kirahvista se-
pitettiin runoja, lauluja ja vaudevil-
le-esityksiä.

Historiallisista muotivillityksis-
tä ovat usein olleet vastuussa 
maan hallitsijat ja heidän ho-
vinsa. Esimerkiksi kaljuuntuva 
kuningas Ludvig XIV loi suora-
naisen peruukkimanian 1600-lu-
vulla. 1900-luvulla muotivillityksiä 
ovat panneet liikkeelle varsinkin 
elokuvatähdet ja pop-muusikot. 
Villitykset voivat koskea paitsi 
pukeutumista, myös esimerkiksi 
harrastuksia, ruokaa tai leluja – 
eikä pidä unohtaa tanssivillityksiä 
kuten Macarenaa 1990-luvulla tai 
Gangnam styleä juuri nyt.

● Keksittekö joitakin tämän päivän 
muotivillityksiä? Mistä tai keneltä 
ne voisivat olla peräisin?
● Elokuvassa nähdään mieliku-
vituksellisia kirahvivaikutteisia 
asuja. Suunnitelkaa oma kirah-
vivillitykseen liittyvä asukokonai-
suutenne.
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● Entäpä jos Maki, Hassan ja Ma-
laterre olisivat tuoneet Pariisiin 
kirahvin sijasta norsun, jättiläiskil-
pikonnan tai vaikkapa laiskiaisen? 
Valitkaa jokin eksoottinen eläin ja 
suunnitelkaa sen mukaisia vaattei-
ta, asusteita ja esineitä.

”mikä on tiibEt?” 
maailma EnnEn 
globalisaatiota

Elokuva sijoittuu 1800-luvun alku-
puolelle aikaan, jolloin maailma 
oli monella tapaa erilainen kuin 
nykyään. Nykypäivän maailma on 
tavallaan kutistunut: esimerkiksi 
internetin avulla voimme olla yhte-
ydessä ihmisiin maapallon toisella 
puolella ilman, että välissä olisi ai-
kaa tai etäisyyttä. 
● Millaisia mielikuvia teillä on 
1800-luvusta? Millaista oli elä-
mä 200 vuotta sitten?

Muutamia esimerkkejä 
elokuvasta:

kolonialismi:
1800-luku oli siirtomaa-aikaa. Mo-
net Euroopan maat, kuten Ranska 
ja Englanti, hallitsivat maa-alueita 
muun muassa Afrikassa ja Intias-
sa. Tällaisia alueita kutsuttiin siir-

tomaiksi. Emämaasta käsin voitiin 
määrätä siirtomaan työvoimasta, 
luonnonvaroista (kuten puuvillas-
ta, joista voitiin valmistaa tavaroita 
tai kahvista, jota voitiin myydä) ja 
kaupankäynnistä. Myös ihmiset 
saattoivat olla kauppatavaraa; or-
jakaupassa ihmistä pidettiin toisen 
ihmisen omaisuutena. Orjia käy-
tettiin esimerkiksi palvelijoina (ku-
ten elokuvassa) ja työläisinä. 

matkustaminEn:
1800-luvun alussa ei ollut lento-
koneita tai autoja. Elokuvassa 
matkustettiin muun muassa kuu-
mailmapallolla ja laivalla. His-
toriankirjojen mukaan Ranskan 
kuninkaalle lahjoitettu kirahvi pyy-
dystettiin vasana Etiopian tienoilla 
ja kuljetettiin kamelin selässä Nii-
lin rannalle, Niiliä pitkin veneessä 
Egyptin Aleksandriaan ja sieltä 
laivalla Välimeren halki Ranskan 
Marseilleen, josta kirahvi käveli 
monen sadan kilometrin matkan 
Pariisiin. 

● Tutkikaa kirahvin matkaa 
suurelta kartalta. Kuinka mon-
ta kilometriä mainitunlaisesta 
matkasta suunnilleen kertyy? 
Miten Zarafan matka Ranskan hal-
ki on kuvattu elokuvassa? Jakso 

on koottu kirahvia ja hänen seuru-
ettaan esittävistä, ajan taidesuun-
tausten mukaisista piirroksista ja 
maalauksista. Oletteko joskus pi-
täneet matkapäiväkirjaa? Pitäkää 
viikon ajan kuvitettua matkapäi-
väkirjaa koulumatkallanne. Voitte 
pelkästään piirtää tai lisäksi myös 
kirjoittaa, käyttää karttoja, valoku-
via jne.

● Oletteko joskus matkustaneet 
ulkomaille? Merkitkää yhtei-
seen karttaan, missä kaikkialla 
olette käyneet. 

Kuvitelkaa, millaista olisi ollut mat-
kustaa matkakohteeseenne ilman 
autoja ja lentokoneita. Millä olisitte 
päässeet perille? Olisitteko käyttä-
neet esimerkiksi valtamerilaivaa, 
kamelikaravaania tai kuumailma-
palloa?

Kuumailmapallo on tiettävästi 
vanhin laite, jolla on onnistuttu len-
tämään. Lentokelpoisia kuumail-
mapalloja tunnetaan 1700-luvulta 
asti. Kuumailmapallon toiminta 
perustuu siihen, että kuuma ilma 
nousee aina ylöspäin. Kuumailma-
pallolla matkustaminen tapahtuu 
tuulten ja ilmavirtausten mukana 
– kuumailmapalloa voi siis ohja-
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ta oikeastaan vain lentokorkeutta 
muuttamalla ja siten sopivaan il-
mavirtaan hakeutumalla.

Tässä muutama linkki kuumailma-
palloteemaan sopiviin askartelui-
deoihin (ohjeet ovat englanniksi):
Leijaileva lyhty (tarvittavat mate-
riaalit: silkkipaperia, rautalankaa, 
kakkukynttilöitä, bambu- tai balsa-
puinen tai muu kevyt rengas jollai-
sia saa askarteluliikkeestä, liimaa)

http://howto.wired.com/wiki/
Make_a_Sky_Lantern

Ilmatyynyalus (tarvittavat mate-
riaalit: vanha cd-levy, ilmapallo, 
liimapyssy tai superliimaa, juoma-
pullon sporttikorkki)
http://www.science-sparks.
com/2012/01/19/fun-sparks-ho-
ver-crafts/
Kuumailmapallo (tarvittavat mate-
riaalit: heliumilla täytetty ilmapallo, 
kevyt kori tai esimerkiksi kerta-
käyttömuki, verkkomainen sipuli-
pussi, nauhaa tai paksua lankaa)
http://bkids.typepad.com/book-
houcraftprojects/2011/05/project-
84-hot-air-balloon.html

viEstintä:

Elokuvan tapahtuma-aikaan ei ol-
lut puhelimia, televisiota, radiota 
tai nettiä. Millaisia viestintäkeinoja 
elokuvassa käytettiin? Historian-
kirjojen mukaan Ranskan kunin-
kaalle lahjoitetun kirahvin matkus-
taessa Afrikasta Eurooppaan sana 
kiiri sen edellä. Kun kirahvi saapui 
Ranskan-kävelyllään Lyoniin, oli 
sitä vastassa jo 30 000 ihmistä. 
Määränpäässä Pariisin eläintar-
hassa kirahvia kävi katsomassa 
moninkertainen määrä uteliaita. 
● Miten sana tästä erikoisesta näh-
tävyydestä mahtoi kulkea? Miten 
Egyptin hallitsija mahtoi olla yhte-
ydessä Ranskan kuninkaaseen, 
jolle hän aikoi lahjoittaa kirahvin? 
Mitä muita viestintäkeinoja keksit-
te kuin puhelimen ja internetin?
● Kirjoittakaa yhteinen kirje ja lä-
hettäkää se matkaan pullopostilla. 
Liittäkää mukaan jokin yhteystieto, 
jonka kautta pullopostin mahdolli-
nen löytäjä saa teihin yhteyden!

monikulttuurisuus:
1800-luvulla esimerkiksi ruokakult-
tuuri ja tavat eivät olleet levinneet 
laajalle kuten nykyään – vaikkapa 
Suomessa ei ollut banaaneja, ja 
appelsiinitkin olivat hyvin harvinai-
sia. Tutkimusmatkailijat, tieteilijät, 

seikkailijat, lähetyssaarnaajat ja 
merenkävijät ovat nähneet maail-
maa, mutta tavalliselle eurooppa-
laiselle norsut, leijonat ja kirahvit 
ovat olleet jotakin aivan tavatonta. 
Mehmet Ali Pashan, Egyptin va-
rakuninkaan, Ranskan kuningas 
Charles X:lle 1820-luvulla lajoitta-
ma kirahvi, jonka tarinaan seikkai-
luelokuva perustuu, oli Ranskan 
ensimmäinen kirahvi ja ylipäätään 
ensimmäisiä kirahveja Euroopas-
sa. Kirahvin hoitaja, arabi Hassan, 
joka asui eläintarha-aitauksen ylä-
kerrassa ja nukkui rapsutusetäi-
syydellä kirahvin päästä, taisi hän-
kin olla pieni nähtävyys aikansa 
Pariisissa. 
● Miettikää, millaiset ilmiöt tai näh-
tävyydet nykyään saavat liikkeelle 
kymmeniä tuhansia ihmisiä. (Esi-
merkiksi Suomen jääkiekon vuo-
den 2011 maailmanmestaruutta 
kokoontui Helsingin kauppatorille 
juhlimaan noin 100 000 henkeä.)
● a) Miettikää, mitä tarkoittaa 
sana eksoottinen. Onko eksoot-
tinen hyvä tai huono asia? Mikä 
voisi olla nykyään eksoottista? 
Mikä mahtoi olla eksoottista iso-
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vanhempienne lapsuudessa? b) 
Voiko Suomi olla eksoottinen maa 
jonkun muualla asuvan näkökul-
masta? Katsokaa Elävän arkiston 
sivuilta 1930-luvulta peräisin ole-
va, Suomea markkinoiva matkai-
lumainos. http://yle.fi/elavaarkisto/
artikkelit/eksoottinen_suomi_esit-
taytyy_45087.html#media=45088
● Järjestäkää nojatuolimatka 
johonkin kaukaiseen maahan. 
Hankkikaa kuvia maan luonnosta 
ja teemaan sopivaa musiikkia, syö-
tävää, tuoksuja ja vaatteita. Jär-
jestäkää nojatuolimatkalle myös 
kansansatuja, tanssia, teatteria tai 
muuta maan kulttuuriin liittyvää toi-
mintaa. Voitte tehdä nojatuolimat-
kan esimerkiksi Zarafan hengessä 
aavikolle tähtitaivaan alle beduiini-
musiikin, minttuteen, taateleiden 
ja kamelinmaidon kera… Ideoita 
aavikkomatkalle voitte poimia esi-
merkiksi tältä Amatsonien kunin-
gatar -liveroolipelin taustamateri-
aalisivulta. http://www.cs.helsinki.
fi/u/kalli/beduiinit.html
● Tutkikaa vaatteitanne ja tavaroi-
tanne – tiedättekö tai saatteko sel-
ville, missä maissa ne on valmis-
tettu? Kootkaa näyttely esimerkiksi 
eri puolilla maailmaa valmistetuis-
ta koulurepuista tai takeista. Onko 

teillä paljon vai vähän Suomessa 
tehtyjä vaatteita ja tavaroita? Jos 
vähän, pohtikaa miksi!

Lähteet: 
● http://igs.kirjastot.fi/
igs/kysymykset/haku.
aspx?word=banaani

● http://suomenkuvalehti.fi/jutut/
kulttuuri/gourmet-jokapaivainen-
appelsiini-mutta-mista-tulee-sen-
nimi

● http://www.nba.fi/fi/museot/
kulttuurien_museo/opetus/
kaukaa_haettua_1

● http://www.npr.org/templates/
story/story.php?storyId=5299974

● http://fi.wikipedia.org/

● http://yle.fi/uutiset/
uusi_tanssivillitys_sekoittaa_
oppitunteja_-_onko_gangnam_
style_uusi_macarena/6301156

● http://www.phillipmartin.info/
liberia/text_folktales_intro.htm

● http://www.suomenmarsalkka.fi/
afrikkalainen-tarinankerronta/

Tutustukaa millaisia 
tarinoita Zarafasta on 
kerrottu! Googlatkaa 
erilaisilla hakusanoilla 
Pariisin ensimmäistä 
kirahvia.

Zarafasta kertoo kirjas-
saan mm. Michael Allin
http://www.helsinki.fi/historia/
yhdistys/arviot2000/zarafa.htm

http://michaelallin.blogspot.fi/ 

http://www.ceramopolis.
com/?page_id=2274 


