
press kit 
ohjaus IIRIS HÄRMÄ  kesto 75 min.  kieli Englanti & Daasanach (tekstitetty)

tuotanto VISA KOISO-KANTTILA, Guerilla Films Oy  yhteistyössä YLE, ERKKO LYYTINEN 

Tarinoita ihmiskunnan kehdosta



Tutkijat keräävät vanhoja eläin  tarinoita Daasanach-heimolta 
Turkanassa – Ihmiskunnan kehdossa – ja huomaavat, että heimon 
traditiot ovat suurin uhka alueen luonnolle ja eläimille. 

”Keitä me olemme sanomaan mikä on oikein ja mikä väärin?”



Elokuvan tapahtumapaikkana on 
Turkana, karu puoliaavikkoinen alue 
Pohjois-Keniassa, jota kutsutaan 
ihmiskunnan kehdoksi. Hiekan ja 
piikkipensaiden keskellä, suolaisen 
Turkanajärven rannalla asuu Daasa-
nach -paimentolaisheimo. 

Päähenkilömme Helsingin yliopiston 
tutkija, etnobiologi  Álvaro Fernán-
dez-Llamazares saapuu alueelle 

tutkimaan ihmisten luontosuhdetta 
ja ystävystyy paikallisen Job Nasakin 
kanssa. Job johdattaa Álvaron tutus-
tumaan heimonsa elämään ja arkeen. 

Álvaro vaikuttuu alkuperäiskansan 
perinteisistä eläintarinoista ja 
häntä pyydetään tekemään niistä 
ensimmäinen daasanachin kielellä 
kirjoitettu satukirja. Tarinat kertovat  
luonnosta, jossa seikkailevat monen-

laiset villieläimet. Mutta viereinen 
luonnonpuisto näyttäytyy karuna ja 
tyhjänä, villieläimiä ei enää juuri ole, 
eivätkä lapset ole niitä ikinä nähneet.

Näin alkaa kiehtova tarina Ihmiskun-
nan kehdosta, ikiaikaisista lauluista, 
paimentolaisten selviytymistais-
telusta, kadonneista eläimistä, 
heimosodista ja esihistoriallisista 
fossiileista.

Tämä on tarina meistä – homo sapienseista.  
Mistä me tulemme ja minne olemme matkalla?



Avainsanat: ELÄINTEN SUKUPUUTTO
LUONNONSUOJELU

IHMISKUNNAN ALKUPERÄ
LUONNON JA KULTTUURIEN MONIMUOTOISUUS 

ALKUPERÄISKANSAT JA ILMASTONMUUTOS
TARINANKERRONTA

KULTTUURIEN KOHTAAMINEN
KONFLIKTIEN SYNTY

YSTÄVYYS 

ÁLVARO FERNÁNDEZ-LLAMAZARES
Etnobiologi

JOB NASAK
Daasanach-heimon jäsen



LABURO LOKOMERI
Tarinankertoja



Elokuvan asetelma tuo väistämättä 
mieleen luomiskertomuksen, tapah-
tumapaikkana Ihmiskunnan kehto 
nyt.  Kun aikajana on esihistoriasta 
tähän päivään on järkyttävää ajatella, 
että meidän elinaikanamme on alka-
nut eläinten kuudes sukupuuttoaalto 

ja ilmastonmuutos.  Koen myötätun-
toa ihmisiä kohtaan, joilla ei ole osaa 
eikä arpaa ilmastonmuutokseen, 
mutta he joutuvat  kohtaamaan en-
simmäisenä sen tuhoisat vaikutukset. 
Elokuvani viestii suunnatonta rak-
kautta luontoa kohtaan sekä surua 

Ohjaajan sana 
menetyksestä, mutta lopulta toivoa, 
joka kumpuaa yksilössä tapahtuvan 
asennemuutoksen voimasta. Luo-
makunnan vartijat puolustaa maail-
mamme kauneutta sekä luonnon ja 
kulttuurien monimuotoisuutta.



DR. MAR CABEZA
Suojelubiologi



FAQ MIKSI AIHE ON MERKITYKSELLINEN?

Daasanach -kansan perinteiset 
tarinat ja laulut johdattavat meidät 
kauas menneisyyteen, symbolisesti 
koko ihmiskunnan esihistoriaan. Juuri 
kun olemme ymmärtämässä näiden 
tarinoiden viestiä luontosuhteen 

merkityksellisyydestä tulemmekin tie-
toiseksi siitä, että pian menetämme 
myös nämä vanhat tarinat.

Elokuva kertoo uniikilla tavalla miten 
suurimmat haasteemme, ilmaston-

muutos ja luonnon monimuotoi-
suuden heikkeneminen, kietoutuvat 
yhteen. Samaan aikaan kulttuurinen 
monimuotoisuus köyhtyy.  



LUOMAKUNNAN VARTIJAT Traileri

https://youtu.be/Kp1Z_090Cgk


FM IIRIS HÄRMÄ tunnetaan taiteel-
lisesti korkeatasoisista dokument-
tielokuvistaan, jotka ovat käsitelleet 
ajankohtaisia ja ajattomia aiheita, 
kuten nuorten syrjäytymistä,  

yksinäisyyttä, sukupuolten tasa- 
arvoa, kehitysyhteistyötä, tekoälyn 
aikaa ja luonnonsuojelua. Elokuvia 
on esitetty ympäri maailmaa festi-

vaaleilla ja televisiokanavilla ja ne 
ovat voittaneet monia palkintoja 
mm. arvostetun Margaret Mead 
Filmmaker Award -palkinnon. 

Elokuvaohjaaja Iiris Härmä 

Valikoitu filmografia: OUTOUDEN LAAKSO (2019), HYVÄSTI AFRIKKA (2015), HILJAISEN TALVEN LAPSI ( 2012) 



TaM VISA KOISO-KANTTILA on 
tämän elokuvan tuottaja ja kuvaaja. 
Hän perusti Guerilla Filmsin vuonna 
1999 ja on työskennellyt monipuo-
lisesti elokuva-alalla myös käsikir-
joittaen ja ohjaten lukuisia palkittuja 
elokuvia. 

Tuottaja 
Visa Koiso-Kanttila 



ohjaaja IIRIS HÄRMÄ  kuvaaja VISA KOISO-KANTTILA 
leikkaaja MATTI NÄRÄNEN  musiikki PER STÖRBY JUTBRING  
äänisuunnittelu JANNE LAINE  tuottaja VISA KOISO-KANTTILA
kuvauspaikka Turkana, Kenia 
kielet englanti, daasanach 
formaatti 4K, 2K, DCP, HD (16:9)  
pituus 75 min.
tuotanto Guerilla Films, Finland 2017/2021  
valmistumisajankohta Tammikuu 2022 

Guerilla Films tuottaa taiteellisesti ja 
sisällöllisesti laadukkaita dokument-
tielokuvia kotimaiselle ja kansainvä-
liselle yleisölle. Elokuvia on näytetty 
festivaaleilla ja televisiokanavilla ym-
päri maailmaa ja ne ovat voittaneet 

useita palkintoja. Elokuvien avulla 
on tehty myös vaikuttavuustyötä. 
Vuonna 1999 perustetun yrityksen 
omistavat VISA KOISO-KANTTILA 
ja IIRIS HÄRMÄ. 

GUERILLA FILMS
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