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Alkusanat
Kun Tove Jansson -seuran hallitus pari vuotta sitten mietti, miten se voisi osaltaan 
juhlistaa Toven syntymän 100-vuotispäivää, esiin nousi ajatus lukumuistojen 
keräämisestä jäsenistöltämme  Olimme aivan varmoja siitä, että Toven tuotannolla on 
täytynyt olla jokin merkitys suurelle osalle hänen teoksiinsa tutustuneille  Osuimme 
oikeaan  

Pyysimme kutsukirjeellä lukijoita kirjoittamaan henkilökohtaisia lukumuistojaan, 
kohtaamisista Toven kanssa tai Toven taiteen vaikutusta omaan elämään  Saimme 
määräaikaan mennessä ja sen jälkeenkin viitisen kymmentä kirjoitusta  Kirjoittaa 
sai omalla äidinkielellään, suomeksi, ruotsiksi tai vaikka englanniksi  Kaikki tekstin 
lähettäneet ovat saaneet äänensä kuuluville, ketään ei ole jätetty ulkopuolelle  

Kirjoituksista välittyy se valtava Toven tekstien voima, joka on tempaissut lukijat 
mukaansa  Teksteillä on ollut syvä henkilökohtainen ja terapeuttinen vaikutus lukijoihin 
heidän jokaisessa elämänvaiheessaan  Ne ovat tarjonneet samaistumisen kohteita 
ja antaneet lohtua elämän vaikeissa tilanteissa ja vahvistaneet itsetuntoa  Niiden 
lempeä huumori on osunut kohteeseensa ja parantanut tämän  Tekstit koskettavat, 
hämmentävät, kirkastavat, rohkaisevat ja saavat hyvälle tuulelle  ”Joka lauseessa 
viisaus ja suuri elämänilo”, kuten eräs lukija kirjoittaa  Toinen toivoo näkevänsä 
maailman sellaisena kuin Tove sen näki  

Tove on kiistatta maailmankirjallisuuden huippuja  Olemme kiitollisia hänen valtavasta 
elämäntyöstään, josta saamme nauttia aina uudelleen  Lopuksi vielä erään kirjoittajan 
tiivistys: ”Elämä on ajaton prosessi, jossa ihminen on ajallinen”  Kiitos Tove!

Kiitämme kaikkia kirjoittajia ja aivan erityisesti Toven veljeä Per Olov Janssonia, joka 
ystävällisesti antoi luvan käyttää julkaisumme kuvitukseen valokuviaan 

Iloisella juhlamielellä 9 8 2014

Lukumuistoja-projektin työryhmä Kirsi Sinko, Marja Hautaluoma ja Katri Karasma
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Förord
Då Tove Jansson -sällskapets styrelse för något år sedan funderade på hur vi för 
vår del skulle fira 100-årsdagen för Toves födelse, växte tanken fram på att samla 
läsminnen från våra medlemmar  Vi var alldeles säkra på att Toves produktion på 
något sätt varit betydelsefull för en stor del av dem som bekantat sig med hennes verk  
Vi träffade rätt 

Med ett inbjudningsbrev bad vi läsarna skriva sina personliga läsminnen, om möten 
med Tove eller om hur Toves konst påverkat det egna livet  Inom utsatt tid och också 
efter det fick vi runt femtio texter  Man fick skriva på sitt eget modersmål, på finska, 
svenska eller fast på engelska  Alla som skickat in en text har fått sin röst hörd, vi har 
inte lämnat bort någon 

Texterna förmedlar den mäktiga kraft som finns i Toves text och som har dragit läsaren 
med sig  Texterna har haft en djup personlig och terapeutisk verkan på läsarna i varje 
skede av deras liv  De har erbjudit identifikationsobjekt och gett tröst i livets svåra 
situationer samt förstärkt självkänslan  Den milda humorn har träffat rätt och helat  
Texterna berör, förvirrar, renar, uppmuntrar och får en på gott humör  ”I varje mening 
finns visdom och en stor livsglädje” såsom en läsare skriver  En annan önskar att hon 
kunde se världen sådan såsom Tove såg den 

Tove är obestridligt en av världslitteraturens höjdare  Vi är tacksamma för hennes 
väldiga livsverk, som vi får njuta av på nytt och på nytt  Till slut ännu en skribents 
sammanfattning: ”Livet är än tidlös process, där mänskan är timlig”  Tack Tove!

Vi tackar alla skribenter och alldeles speciellt Toves bror Per Olov Jansson, som 
vänligen gav oss lov att använda han bilder för att illustrera vår publikation 

På glatt festhumör 9 8 2014

Läsminnen-projektets medlemmar Kirsi Sinko, Marja Hautaluoma ja Katri Karasma
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Muiston vaaliminen tovejanssonmaisessa hengessä
Ilolla kirjoitan ensimmäiset lauseet tähän kirjaseen  Tällaisessa seurassa on 
monenlaisia ihmisiä, jotka tavalla tai toisella ovat kiinnostuneet Tove Janssonista  
Viisaus ja elämänilo – lukumuistoja Tove Janssonin kirjoista on hyvä todiste siitä, miten 
meillä kaikilla on omat kokemuksemme ja muistomme Tovesta, hänen elämästään 
ja tuotannostaan  Haluamme kannustaa kaikkia lukemaan Toven kirjoja ja vaalia 
lukuinnostusta tovejanssonmaisessa hengessä  Lukeminen avaa uuden maailman ja 
luo muistoja, elämyksiä ja yhteisyyttä  Näiden lukumuistojen myötä toivotan Sinulle 
mukavia lukuhetkiä 

Att vårda minnet i tovejanssonlikande anda
Det är med glädje jag skriver de första meningarna i denna lilla bok  I ett sådant här 
sällskap finns det människor av många slag som på sätt eller annat är intresserade av 
Tove Jansson  Klokhet och livsglädje - Tove Janssons böcker och läsminnen är ett bra 
bevis på hur vi alla har egna erfarenheter och minnen av Tove, hennes liv och produktion  
Vi vill uppmuntra alla att läsa Toves böcker och vårda läsintresset i tovejanssonliknande 
anda  Läsandet öppnar en ny värld och skapar minnen, upplevelser och gemenskap  
Med dessa läsminnen önskar jag Dig trevliga lässtunder 

Lena Söderholm-Tana 

Tove Jansson -seura ry:n puheenjohtaja, ordförande i Tove Jansson -sällskapet rf
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Ilman häntä, kuka olisinkaan?
Ilman häntä, kuka olisinkaan?
Ilman joka homssua, tuittua, vilijonkkaa,
hemuleiden soittokuntaa,
ja piisamirotan irtohampaita

Ilman häntä, mistä haaveilisi?
Vailla nummuliittiä, jonka Tuhto kertoi todeksi
Jos en nuuskamuikkunen olla tahtoisi
Puuttuisi suuri osa minusta

Ilman häntä, minne menen?
Tuskin tuntisin kaunista raivoa meren
Tietäisin onnea muumimielisen
Kun ei enää jäätynyt maa mörön alta 

Veera Ala-Heikkilä

Valokuva © Per Olov Jansson
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Ikuinen ajaton kesä
Minulla on yksi kirja, joka on aina yöpöytäni laatikossa  

Kun olen onnellinen, iloinen tai innostunut, tunnen suurta tarvetta lukea sitä  Jos tunnen 
rauhattomuutta, huolta tai suorastaan synkkyyttä, se saa minut levolliselle mielelle  Se 
toimii aina  Se on kuin hyvä, luotettava ystävä, joka rytmittää ajatukset resonoimaan 
sielun kanssa samalla taajuudella 

Kirja on minulla kotona, ja se on minulla mökillä saaressa  Jos olen pidempään poissa 
kotoa, otan sen mukaani  Luen sitä pohjattomalla nautinnolla kesällä meren äärellä, 
saaren karuilla kallioilla, ja talvella potiessani kaipuuta kesään, saareen ja mereen 
– omaan maailmaan  Se tuo sieluun ajattomuuden 

Avaan kirjan ja olen perillä  Kaukana kavala maailma  Läsnä ajattomuus  Tässä 
maailmassa ajatteluni on selkeää  Olen se erittäin hyvin yksin viihtyvä, vitsikäs 
poikatyttö, joka kesällä mökillä aamulla ensimmäisenä sousi omalla jollalla lahdelle 
seikkailemaan ja haukia virvelöimään  Samaan aikaan olen oma itseni tänä päivänä  
Vastuuntuntoinen, rauhallinen keski-ikäinen nainen, jonka elämän tärkeysjärjestyksessä 
ensimmäisenä on läheistensä hyvinvoinnista huolehtiminen  Kesäkirjan maailmassa 
olen kumpikin yhtä aikaa  Lapsi viattomine ihmettelyineen ja innostumisineen, ja 
aikuinen rauhallisine kokonaisnäkemyksineen ja huolenpitoineen  On hyvin tyydyttävä 
tunne tuntea olevansa kokonainen oma itsensä 

Kaksikymmentä vuotta sitten, nuorena naisena, samaistuin kirjan lapseen, Sophiaan  
Kirjan isoäiti oli minulle aivan kuin oma isoäitini, joka asui meillä talvet, kun olin lapsi  Nyt 
huomaan samaistuvani isoäitiin, vaikka Sophia on kaikkine tunteineen, ajatuksineen 
ja asenteineen yhä hyvin tuttu ja rakas hahmo  Niin kesä etenee  Niin elämä etenee  
Elämä on ajaton prosessi, jossa ihminen on ajallinen 

Usein luen vain yhden tarinan, mistä kohdasta kirjaa tahansa  Unohdun ajatuksiini, 
ajattoman kesän tunnelmiin  Tai sitten nauran aivan hillittömästi kertomusten 
hauskuuksille  Tunne on samankaltainen kuin silloin, kun hyvä ystävä kertoo tarinaa, 
jonka olen kuullut hänen kertoneen jo lukemattomia kertoja aikaisemmin, ja huomaan 
jälleen kerran ilahtuvani  Enkä tiedä, olenko sillä hetkellä mieltynyt hauskaan tarinaan, 
tarinan uuteen näkökulmaan, kertojan tapaan kertoa, vai siihen, että tarina hauskuuttaa 
minua taas kerran  Vai siihen, että haluan yhä uudelleen kuulla saman tarinan – 
oleskella tutussa maailmassa ja sen tunnelmassa 

Kesäkirjan jokainen lukukerta on minulle ainutlaatuinen, vertaansa vailla oleva sukellus 
seikkailuun  Mitä uutta annan itseni löytää? Kirjan ajaton kesä on ikuinen 

Virpi Haavisto
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Miten minusta tuli Pikku Myy?
Synnyin sellaiseksi  Olin pieni ja itsepäinen  Opin kolmevuotiaana lukemaankin 
omin päin ja tavaamatta  Kun ensimmäinen muumikirja ilmestyi suomeksi 1952, 
olin jo ekaluokkalainen ja alkanut lukea Agatha Christietä  Kuvakirjat eivät enää 
kiinnostaneet  Mutta kun Muumipeikko ja pyrstötähti julkaistiin suomeksi, tartuin siihen 
sen tähden takia  Silloin olin jo oppikoulun ensimmäisellä ja pidin itseäni isona tyttönä  
Muumimaailma koukutti minut heti  Se erosi niin suuresti omastani 

Perheeseemme ei kuulunut isää ja äitimme oli virkanainen  Kasvoin ”avainlapsena” 
eli vapaana  Kotiavain roikkui kaulalla kengännauhaan ripustettuna eikä ollut perään 
katsojaa  Isoveli kuritti joskus kovalla kädellä ja mummini oli ankara luunappien 
jakelija   Muumimamma vetosi minuun äidillisyydellään, mutta minun ukkini oli kyllä 
viisaampi kuin muumipappa  Hän ei tosin ollut niin kätevä kuin Niisku  Muumipeikkoa 
ja Niiskuneitiä pidin liian lapsellisina ja Nipsua kahelina, mutta minuun vetosi 
muumikirjojen elämyksellisyys ja monimerkityksisyys  Niinpä luin niitä aikuiseksi asti 
ja jopa alleviivasin parhaita lauseita  Siteerasin Tovea ja sain fiksun maineen 

Olin lapsuudessani koulun ulkopuolella hyvin yksinäinen  Täytin elämäni kirjoilla ja 
muumit kulkivat mukanani myös Ruotsiin, jonne lähdin 18-vuotiaana opiskelemaan   
Olin lapsesta asti ollut niin rakastunut Nuuskamuikkuseen, etten teini-iässäkään 
kohdannut ketään hänen vertaistaan  Vasta yliopistossa sellainen sitten käveli 
kämppäni ovesta sisään  Hänkin oli muuminsa lukenut ja tunnisti minussa Myyn   
Me aloimme harrastaa muumifilosofointia  Ja nyt olemme olleet yhdessä jo 45 vuotta 

Minun Muikkuseni on juuri tänään palaamassa Lapista  Hänen pitää edelleenkin silloin 
tällöin kadota taivaanrannan taa, kyetäkseen taas palaamaan arkeen ja tavalliseen 
elämään  Isänä hän on tomerasti muumipappa aina, kun sellaista tarvitaan, mutta 
muikkusmaisella tavalla  Minä pidin äitinä esimerkkinäni Muumimammaa, mutta koville 
siinä Myy joutui  Lapsemme vaikuttavat kuitenkin varsin onnistuneilta  Ja he tuntevat 
muumimaailman ihan muusta kuin television kautta  Kehtolauluna lauloimme heille 
”Muumimamman maailmaan, niin ihanaan   ”

Muumit ovat viitoittaneet tietämme moniin hienoihin asioihin  Pitihän meidän päästä 
myös kokemaan yö oikealla majakalla ja asua kallioisella saarella ihmisiä paossa  
Vietimme jopa taikatalvia hankiin hautautuneessa mökissä  Omia veneitäkin on ollut 
useampia, joten ei ihme, että minä kokeilin myös kirjoittamista  Neljäs dekkarini on 
juuri julkaistu 
 
Ja yksi viisaus on kantanut näihin päiviin asti: ”Siivousta ei aatteena liioitella” meidän 
huushollissamme  

Kun Tampereen Taidemuseossa oli vuosia sitten suuri Tove Jansson näyttely, 
lahjoitin sinne ainoan kappaleeni ruotsinkielistä lastenkirjaa, jonka kannessa nähtiin 
muumipeikko pienenä hahmona ensimmäistä kertaa  Helsingin Akateemisen 
Kirjakaupan avulla olin saanut hankituksi siihen Toven omakätisen nimikirjoituksen  
Hän oli pyytänyt kertomaan minulle, ettei ollut edes nähnyt sitä pitkään aikaan  
missään  Se kirja oli minulle niin suuri aarre, etten voinut sitä pitää  Pelkäsin, että 
sille tapahtuu jotain, siksi annoin sen museolle  Se teko oli minun kiitokseni suuresti 
rakastamalleni Tove Janssonille 
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Olen lukenut koko suomeksi julkaistun Tove Janssonin tuotannon  Hän on ehdottomasti 
maailmankirjallisuuden valioita ja myös suuri kuvataiteilija  

Ata Hautamäki
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Sarjakuvat iskivät tajuntaan
 
Tove Janssonin Muumikirjat olivat toki myös tuttuja, mutta visuaalisena ihmisenä 
erityisesti Toven Muumi-sarjakuvat iskivät omaan tajuntaani voimakkaasti jo alle 
kouluikäisenä lapsena  Niiden näennäisen yksinkertaisessa kuvallisessa maailmassa 
oli jotakin poikkeuksellista, jotakin täysin erilaista muuhun eurooppalaiseen, saati sitten 
amerikkalaiseen valtavirtasarjakuvaan verrattuna  Toven herkkä viivankäyttö johdattaa 
satumaailmaan, jonka ainutkertaisuudessa onkin ehkä kyse suuressa määrin 
jostakin perimmäisen suomalaisesta mielenlaadusta  Tietty melankolinen pohjavire, 
luonnon läheisyys, lapsenomainen ihmetys niin pienten kuin suurtenkin asioiden 
äärellä, muumiperheen selviytyminen vaikeuksista ja ulkopuolisista uhista perheen 
yhteisöllisyyteen ja keskinäiseen luottamukseen tukeutuen  Se kuinka kaikki tuo on 
pelkistetysti kuvitettu, vain olennaisimpaan keskittyen, antaa silti tilaa myös lukijan 
omalle mielikuvitukselle  Ja kuten aina hyvässä sarjakuvakerronnassa, paljon 
tapahtuu juuri ruutujen välissä, lukijan omassa mielessä  Tuon idyllisen miljöön 
ja sadunomaisen tunnelman luomisessa Tove on ymmärtänyt paljon siitä mikä 
sarjakuvakerronnassa ilmaisumuotona on olennaista ja juuri sille ominaista  Mustan 
ja valkoisen kontrastit, dynamiikka, tyhjän ja täyden vastakohdat, se kuinka tarina kuin 
itsellään virtaa kuvasta toiseen täysin pakottomasti ja mukaansa vetäen  Kaikki tuo 
on Muumi-sarjakuvissa läsnä, tuoden esiin muumien maailman juuri sellaisena kuin 
sen olemme tottuneet näkemään, ja jonne on mahdollista päästä vain kuvien kautta  
Noihin kuviin palasin myöhemminkin yhä uudelleen, vaikka en tuolloin tullut ajatelleeksi 
että jonain päivänä olisin itsekin Muumi-piirtäjä, ja omalta osaltani luomassa lisää 
tarinoita Muumien elämästä  Siitäkin huolimatta, paluu Muumilaaksoon tuntuu aina 
yhtä sadunomaiselta 
 

Kristian Huitula
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Homsan Ben
På 1950-talet, då jag var barn, läste vi (mamma mest) högt familjen bla  annat 
Trollkarlens hatt  Den gjorde nog ett stort intryck på hela familjen  Vi började alla prata 
en tid som Tofslan och Vifslan, ex komslar du hit? Väntsla lite! Vår hund, som hette 
Ben, fick ett smeknamn till, nämligen Homsan, när den homsade omkring  

Min mammas syster hade varit klasskamrat med Tove Jansson  Jag har sett en ritning 
och en vers, som Tove ritat och skrivit I hennes minnesalbum  

Jag fick själv boken Hur gick det sen av min gudmor  Den boken har jag sparat (liksom 
andra Muminböcker) och läst för mina egna barn, många gånger om dagen  Jag 
kunde den ju utantill till slut  Och nu har min son skaffat den till sitt eget barn  Boken är 
fortfarande populär  Risken finns, att den blir sönderkonsumerad inom kort  

Anita i Vanda
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Abin aine
 
Elettiin vuotta 1959  Helpottunein mielin suuntasin koulusta kotiin  Olin löytänyt 
äidinkielen ylioppilasaineiden otsikoista mieleiseni ja rakentanut tuskailematta 
hyvän lopputuloksen  Kotiovella vanhempani sekä kummitätini, joka hänkin oli 
tullut jännittämään kummityttönsä kokeita, hyökkäsivät heti  ”Mistä kirjoitit?” Kerroin 
valinneeni aineen Teos, jonka huumori valloittaa lukijan  ”No, ja minkä teoksen 
valitsit?” ”Yhden Tove Janssonin kirjoista ” Huoneeseen laskeutui typertynyt hiljaisuus, 
mutta vain hetkeksi, kunnes kaikki kolme vakuuttivat minulle, että nyt tyttöraukka 
oli erehtynyt pahan kerran kirjoittamaan otsikon vierestä ja taatusti saisi hylätyn,  
i:n, jota eivät edes mitkään laudaturit muissa aineissa kompensoisi  Teoshan on 
jotain suurta, Aleksis Kiveä tai vastaavaa, ei Tove Janssonin tuotanto vastaa sitä  
Sanakirjoista rynnättiin ottamaan selvää, onko teos sama kuin kirja, mutta eihän 
niistä täyttä selvyyttä saanut  Itse horjuin kahden vaiheilla; toisaalta en kirjoittaessani 
ollut hetkeäkään pohtinut, etteikö Tove Janssonin kirja sopisi loistavasti otsikkoon, 
ja toisaalta aikuisten voimakas reaktio nosti hien pintaan  Hyvänkin ainekirjoittajan, 
jollainen olin koulussa ollut, pahin sudenkuoppa oli poiketa otsikosta  Seuraavat tunnit 
olivat pitkiä ja piinaavia, ne laukesivat vasta kun me abit kokoonnuimme kuulemaan 
koululle äidinkielenopettajamme arviot  ”Ja sinun aineesi lähtee varmana ällänä”  Haa! 
Tove Jansson sai yhä suuremman paikan sydämessäni, ja siellä hän on vielä 54 vuotta 
myöhemmin 

Maaret Komsi
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Rakas Aleksi!
Haluan asua kanssasi ulkoluodolla, minne kukaan ei pääse ja mistä kukaan ei löydä 
meitä  Kelirikon aikaan olemme täysin saarroksissa  Kesäisin keräämme pyöreitä 
kiviä rannoilta vihreään muovisankoon, ja kun se on täynnä, kippaamme kivet takaisin 
mereen  

Talvella rakennamme kummeleita lumesta ja jäästä  Etsimme kaukaisen kaupungin ja 
Kronstedtin valoja horisontista  Lohikeitto kypsyy puuhellan jälkilämmöllä  Makaamme 
valkoiset lumipuvut päällä lumisella kalliolla ja odotamme ison laivan ohiajoa  Jäiden 
helinä ja kumea jyly alkavat jo kaukaa  Pidämme silmiämme kiinni ja avaamme ne 
vasta kun laiva on kohdalla  Ihan kuin kerrostalo lipuisi luotomme viereen  Me näemme 
heidät, mutta he eivät näe meitä  Nauramme, koska muutaman minuutin kuluttua 
emme kuule muuta kuin vaimenevan helskeen 

Uutena vuonna ammumme muiden saaristolaisten kanssa vanhentuneet hätäraketit 
taivaalle ja katselemme kuinka sadat punaiset tähdet laskeutuvat ja sihahtavat jäälle 
ja avoimelle väylälle  Meidän tähdet hehkuvat pisimpään  Jos voisimme katsoa 
avaruudesta saartamme, huomaamme kuinka koko Suomenlahden kapea pohjukka 
hehkuu punaisena   

Kesällä säästämme sadevettä pahanpäivän varalle ja noukimme kaikki rannalle 
ajautuneet irtopuut kuivumaan  Kalastelemme  Minä korjaan verkkojasi sitä mukaan 
kun ahvenen kidukset repivät ne  Kissa syö päät ja pyrstöt  Minä viljelen ruukuissani 
yrttejä, lähinnä persiljaa, tilliä ja minttua  Ne kestävät merimyrskyt  Yrttini menestyvät  
Kuivattelen saunanlauteilla ja hellankoukuissa minttua teeksi  Kellari pursuaa 
purnukoita ja purkkeja  Osa on itse valmistettuja, kuten hapankaalit ja suolasienet  
Hernekeitto ja parsat ovat tuontitavaraa  

Ohikulkevat troolarit töräyttävät meille iloisesti, kun ne näkevät meidät ahertamassa 
arkiaskareissamme  Sumusireeni soi pitkään kun rakastelemme ja kieriskelemme 
kallionkolossa iho hiertyneenä  Mustumme vasta seuraavana päivänä     

Mökistämme on merinäköala neljään suuntaan  Juoksemme ikkunasta toiseen ja 
kinastelemme mistä on kaunein näköala ja toteamme yhteen ääneen, että asiaa ei voi 
ratkaista  Sängyn olemme asettaneet niin, että aamun ensimmäinen auringonsäde 
osuu siihen punaisen pelargonian läpi  Laulaa viheltelemme 

Tutkimme toisiamme päästä varpaisiin ja toisin päin  Etenemme sentti sentiltä  
Vartaloidemme keskikohdilla levähdämme ja olemme hetken tarmokkaita  Nautimme 
ja hymyilemme 

Poljen polkupyörästä rakennettua generaattoria, jotta saamme radioon virtaa  Merisäätä 
täytyy kuunnella tarkkaan  Merestä ei voi koskaan tietää  Joskus postivene saapuu 
luvattuna päivänä, joskus ei  Kirjeillä, mitä emme koskaan lue, sytytämme lieden ja 
saunan  Jauhot ja verenpainelääkkeesi nappaamme postipojan kädestä reelingin yli ja 
ryhdyn leivän leivontaan, mutta vasta kun olet nuohonnut savupiipun  Arki on tärkeintä 
ja arjen teot puhuvat sanoja kuuluvammin  Voimme olla seitsemän päivää puhumatta, 
koska luemme toistemme ajatukset 

Hieromme toistemme lapaluita ja sinä suutelet ja nuuhkit niskaani  Liu’umme 
ja luiskahtelemme toistemme päältä ylenpalttisen hien ja kosteuden vuoksi   
 



12

Otan nutturastasi kiinni  Ei haittaa, vaikka olet karvainen vain pakollisista paikoista  
Paljas iho tekee elämästä elämisen arvoisen 

Lähettelemme pullopostia presidentille ja pääministerille  Niissä kaikissa lukee 
”Antakaa meidän olla rauhassa, älkääkä häiritkö meitä ” Kaarnaveneiden purjeisiin 
kirjoitamme viestejä  ”Älkää tulko tänne, haluamme olla kahdestaan ” Osa veneistä 
ajautuu takaisin ja meri on kirjoittanut meille viestin ”kahdestaan ”

Opettelen morsettamaan taskulampulla  S-O-S, jos suola loppuu  S-O-S jos 
verenpaineesi kuitenkin nousee  Meille on sama vaikka kuolemme, olimmehan 
onnellisia   

Minä saan hiuksesi tummumaan takaisin, puunaan hollannikkaasi, pesen 
ahvensuomuiset hassut teepaitasi, soudan hakemaan lamppuöljyä, jotta voit nähdä 
minut paremmin, paijaan uneen, en kerro mistään entisestä, kovetan älläni, rakastan 
rumaa ääntäsi, pelaan kanssasi pasianssia, häviän shakissa, otan koiran, tai koiraa en 
sentään ota, valmistan pelkästään perusteellista kotiruokaa, ostan sinulle sormuksen 
heti kun tajuat kysyä 

Sinä teet minusta sellaisen naisen, miksi minut on tarkoitettu  Minä en ole itserakas, 
koska en rakasta itseäni yhtään  Ihmisen arvo on siinä missä hän ylittää itsensä  Järki 
ei murru kovin helpolla, mutta rakkaus murtuu, paitsi meidän rakkautemme 

Ihmistä pitää rakastaa silloin kun hän ajattelee, ettei hänessä ole mitään hyvää  
Minussa ei ole mitään hyvää   

Me emme ole niitä surullisia ihmisiä, jotka ovat siellä missä heidän ei kuulu olla  
Rakkauden menettämiseen pitää olla syy ja meillä ei ole syytä  Olemme täysin 
syyttömiä 

Lue tämä kirje vasta kun olet polttanut sen 

Irina

Pia Pesonen
Ote on romaanista Maatuska (Teos 2014)
Rakkauskirje on kirjoitettu Klovharussa vietetyn viikonlopun innoittamana 
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Aarre kirjahyllyssä
Olen 48-vuotias perheenäiti  Muumit näyttäytyivät minulle lapsena omituisina 
virtahepomaisina otuksina, jotka vaelsivat synkässä metsässä peläten omituisia 
otuksia  Sama pelko tarttui minuunkin  Niinpä en ollut muumifani, kuten omat 
lapseni tutustuessaan 1995 ja 2000 luvuilla lempeisiin muumeihin ihastuttavassa 
Muumilaaksossa  Nykyisten muumien seikkailuita on yhdessä rakastettu perheen 
kanssa telkkarin äärellä japanilaisena animaationa  Lasten ollessa pieniä jokakesäinen 
ohjelmamme oli vierailu muumimaassa Naantalissa, jossa lasten kohokohta oli 
muumien halaaminen  Aikuisen näkökulmasta olisin toki kaivannut tältä huvipuistolta 
muutakin  

Kirjahyllyssäni on Tove Janssonin signeeraama kirja Taikatalvi (WSOY, 4 painos), 
johon Tove on piirtänyt hurmaavan kuvan Pikku Myystä lumisateessa ja sen yläpuolella 
lukee kauniisti kirjoitettuna “Hellen perheelle”  Kuvan alla on Toven nimi  Isäni sai 
tämän kirjan häneltä ja nyt se on kirjahyllyni rakas aarre  Teinityttönä löysin Toven 
muumisadut ja ihastuin niiden kauniiseen kielikuvaan ja elämänviisauteen  

Nimimerkki Ikuinen pikkutyttö
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Muumien matkassa kokonainen elämä sukupolvesta toiseen

Suuria seikkailuja ja ihanaa epävarmuutta

Vuonna 1956 se varsinaisesti alkoi, kun kummitätini Helvi antoi minulle joululahjaksi 
vasta ilmestyneen kirjan Taikurin hattu  Olin kahdeksanvuotias ja seikkailut olivat  
parasta luettavaa mitä tiesin  Muumipeikko ja pyrstötähti -kirja oli tullut jo tutuksi 
kirjastossa, jossa tuohon aikaan vietin lähes kaiken vapaa-aikani; äitini istui  
lastenosaston lainaustiskin takana  Oli luontevaa mennä koulun jälkeen kirjastoon 
tapaamaan häntä ja jäädä istumaan ison pyöreän pöydän ääreen selailemaan 
ja lueskelemaan  Rakastin kirjaston hiljaisuutta ja puolipölyistä tuoksua  Vanha 
seinäkello raksutti ja hyllyt olivat täynnä houkutuksia  Aika pysähtyi ja oli kokonaan 
minun hallittavissani  

Taikurin hattu sekä seuraava oma muumikirjani vuonna 1958 saamani Muumipeikko 
ja pyrstötähti olivat minulle ennen kaikkea seikkailuromaaneja, joita kymmenvuotias 
tyttö janosi ja ahmi ennen siirtymistä Viisikoihin, Monte Criston kreiviin, Kolmeen 
muskettisoturiin ja muihin oikeasti jännittäviin, jopa ihanan pelottaviin romaaneihin   
Juoni ja vauhdikkaat tapahtumat veivät mukanaan  Muumikirjojen hahmot eivät  
ilmeisestikään tuntuneet liian lapsellisilta  Ehkäpä minulle jo silloin avautui heistä jotain 
muutakin kuin pelkkä seikkailijan rooli  Joka tapauksessa jännitys ja epävarmuus 
kiehtoivat  Varsinkin kun kokemuksesta tiesin, että tukalista tilanteista selvitään 
ja raastava seikkailu päättyy lopulta onnellisesti  Uskoisin jo tuolloin jollain tapaa 
tunnistaneeni Muumilaakson asukkaiden erilaiset luonteet  Jotkut heistä olivat 
jo suosikkejani kuten vapaa ja rohkea Nuuskamuikkunen, lempeä ja mutkaton 
Muumimamma sekä tietysti seikkailijoiden seikkailija reipas Muumipeikko  Niiskuneidin 
naisellisuus ja avuttomuus eivät erityisesti kiehtoneet seikkailuista viehättyvää  Eikä 
Nipsun onneton pelkuruuskaan tuntunut mukavalta  Muistan tunteeni jonkinlaista 
myötähäpeää hänen heikon luonteensa edessä  Oli miten oli, matka muumien 
maailmaan oli alkanut! 

Lohtua teini-iän tuskaan 

Näytän kirjoittaneen vuonna 1964 itse hankkimani Näkymätön lapsi -kirjan kanteen 
tekstin ”hankittu omaksi iloksi ja onnen antajaksi, toivon”  Riuduin voimakkaassa teini-
iän angstissa  Kukaan ei ymmärtänyt eikä mikään mennyt niin kuin piti  Runotyttönä 
hain apua tuskaani kirjallisuudesta  

Muumikirjat avautuivat nyt minulle aivan uudella tavalla  Ne tarjosivat sivukaupalla 
lohdullisia näkemyksiä, elämänkatsomuksellisia viisauksia ja persoonallista huumoria, 
jonka kautta ”ah niin kurjaa” maailmaa oli helpompi kestää ja katsella  Mielipiteeni 
kirjojen henkilöiden luonteista vahvistui  Muumilaaksossa asuviin oli helppo samaistua 
ja heidän avullaan saattoi peilata niin omaa kuin muidenkin (useimmiten surkeaa!) 
käyttäytymistä   Ihailin tietysti edelleen Nuuskamuikkusen riippumattomuutta ja 
vapautta  Hänet saattoi mieltää jonkinlaiseksi idoliksi ja uskoa olevansa hänen 
kaltaisensa, jos vain auktoriteetit antaisivat siihen mahdollisuuden  Mutta ei  Vanhemmat 
eivät ymmärtäneet, eivät opettajat  Ja koulutovereista ja ystävistäkin vain harva oli 
samanhenkinen ja riittävän viisas keskustelemaan kanssani! Varsinkin Näkymättömän 
lapsen ja Taikatalven kiehtoviin maailmoihin perehtyminen sekä tietysti Vaarallisen 
juhannuksen seisahtunut, mutta älyllinen tarina tarjosivat lohtua tuskaan  
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Kirjoitin lukion ensimmäisellä luokalla äidinkielen tunnilla aineen Nuuskamuikkusen 
vapauden kaihosta – siis omastani – ja onnistuin  Opettaja kehui tekstiäni, aine luettiin 
ääneen ja arvosana saattoi olla vaikka 9  Viisas ja taitava äidinkielen opettajani  
Anneli Ahola Haminan Yhteislyseossa ymmärsi teinitytön tuskan ja oli havaitsevinaan 
hänessä kirjoittajan  Tämä kannustava havainto innosti kirjoittamaan ja ohjasi 
elämääni myös jatkossa  Ainekirjoituksesta tuli lempiaineeni  Sain lisää onnistumisen 
kokemuksia, jotka vaikuttivat myöhempiin valintoihini ja lopulta elättämään itseni 
kirjoittamalla  

Arkista viisautta   

Muumikirjat kulkivat mukana opiskelija-asuntoon ja sittemmin omien kotien kirjahyllyihin   
Muumilaakson rauha ja onni viehättivät  Paratiisiin saattoi pysähtyä unelmoimaan ja 
pohtimaan  Myös tekstien huumori tuntui läheiseltä  Seitsemänkymmentä luvun lopulla 
syntyneen tyttären kanssa luettiin muumikirjoja tietysti ahkerasti ja katseltiin yhdessä 
myös 90-luvun alussa TV:ssä alkanutta Muumilaakson tarinoita filmisarja, vaikka tytär 
oli jo teini-iässä ja äiti ikäloppu! Taikatalvessa oravan kuolema kosketti pientä tyttöä 
erityisesti  Miksi orava oli niin rohkea ja samalla tyhmä? Voiko joku oikeasti käyttäytyä 
niin? Millainen oli Jäärouva? Kirjan mustavalkoinen piirros kuolleesta oravasta kiehtoi 
”mä haluun, mut mä en haluu nähdä sitä sittenkään”  

Vuonna 1970 ilmestynyt Muumilaakson marraskuu tarjosi, nyt jo aikuiselle naiselle 
jälleen uuden, omaan elämään sovitettavan, nautittavan lukukokemuksen  Kertomus 
Hemulista, joka rakasti hiljaisuutta, evästi eläkkeelle ja matka muumien kanssa jatkuu  
Palaan kirjoihin lähes päivittäin  Ihan vain omaksi lohdutukseksi  Ja muiden ja itsensä 
ymmärtämiseksi    

Muumeista voisi sanoa vuonna 1994 tulleen perheemme kanssa arkea eläviä 
perheenjäseniä, kun Jukka Parkkisen kokoama Muumilaakson mietekirja Saako 
pannukakulla istua ilmestyi  Pienen perheemme ainoa mieskin innostui jonkin verran 
ja alkoi erottaa joitakin hahmoja toisistaan  Ja saattoi joskus kysyäkin jotain tämän 
omituisen perheen elämästä  Nyt jo varsin kuluneen kirjan kansilehdelle on kirjoitettu 
”totuuksia perheemme elämästä ja elämänpiiristä”  Mietelauseiden ja tekstinpätkien 
alle ryhdyttiin kirjaamaan niihin sopivia perheen elämäntilanteita ja tapahtumia 
päiväyksineen ynnä muita merkintöjä, joihin ko  tekstinpätkä sopi  Kuten ”Oletko sinä 
ennen ollut myrskyssä, minä kysyin varovasti. En, sanoi Fredrikson. Mutta laiva on 
hyvin rakennettu. Ja olen nähnyt kuvakirjassani maailman suurimmat aallot, minä olen 
tottunut niihin. Näistä ei tule sen suurempia.” Näin lohdutti äiti tytärtään talvisella, hyvin 
myrskyisellä matkalla Tukholmasta Helsinkiin 80-luvulla  Tällä ”perheen lokikirjalla” 
huvitamme toisiamme edelleen  

Tyttäreni oli useamman kerran ystävättäriensä häissä kaasona, jolla on tapana 
pitää puhe hääparille  Puheiden rungon muodostivat useimmiten muumilaaksossa 
lausutut viisaudet  Elämänohjeita vastavihityillekin kirjoissa on roppakaupalla  Puhe 
purjehdusta harrastavalle pariskunnalle sopi aloittaa ”Uusi elämä on aloitettava juuri 
näin: Myrskylyhty palaa maston huipussa, rantaviiva katoaa pimeyteen, koko maailma 
nukkuu… ”  Järjestystä rakastava ystävätär taas sai ohjeekseen mm  ”eikä siivoamista 
aatteena pidä liioitella tai näyttää paljon siistimmältä, kun tiskit ovat piilossa sängyn 
alla seuraavaan sateeseen asti...”
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Mummolta lapsenlapselle 

Tyttärentytär jatkaa nyt viisivuotiaana perheemme muumiharrastusta  Hänelle 
on luonnollisesti itsestään selvää kuka kukin Muumilaaksossa on ja mitä siellä 
tapahtuu   Perinteen mukaisesti hattivatit ovat hurmaavia pahiksia, Möröstä ja 
Haisulista puhumattakaan  Eikä pikku Myyn kiukkuisuus voi olla hurmaamatta myös 
häntä, vaikka hän itse olisi mieluiten viehättävä Niiskuneiti  Melkein prinsessa siis   
Ukista on lapsenlapsen myötä tullut jo melkoinen Muumilaakson asiantuntija  Kun 
jännitys Muumilaakson tarinoita katseltaessa tai luettaessa kohoaa, tuntuu pienestä 
tytöstä välillä hyvältä tulla mummon syliin ja pohtia asiaa yhdessä  Jäärouvan 
salaisuudesta puhutaan vielä pitkään, aina vaan  Muumien maailma ja viisaus ovat 
ikuisia!

Marja Hautaluoma

Valokuva © Per Olov Jansson
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I Mumindalens trygga ro
Min väg till Tove Janssons berättelser har varit en väg med flera stigar; som barn fick 
jag glädjen att tillsammans med min skolklass träffa Tove Jansson och höra henne 
läsa en av muminböckerna tillsammans med den andra stora författarfavoriten Astrid 
Lindgren  Visst var det en upplevelse  Minns att vi satt på golvet runt dessa två damer 
som satt med var sin bok  Men det jag minns bäst, var att mamma samma morgon 
sagt att jag inte fick ta med mig varken Toves eller Astrids böcker, ”för du kan ju tappa 
bort dem”  Och då fick jag ingen autograf   

Ju äldre jag blev, samlades Toves böcker en efter en i bokhyllan och detta var långt innan 
den japanska animationens tid, långt innan alla muminprylar fyllde affärerna  Men så 
kom det en dag, året var 1992 och av en slump (som jag idag är oerhört tacksam för!) 
fick jag samarbeta med den finlandssvenska musikern som några månader tidigare 
hade blivit känd som sångrösten som alla barn lyssnade till på onsdagarna framför 
tv-rutan; vem kommer i vår ruta här, jo visst det mumintrollet är.... Musiken förde mig 
slutligen fram till Mumindalens trygga ro  

Genom de glada muminkonserterna blev jag allt mer fäst vid Mumindalen och Toves 
berättelser  Läste böckerna med nya ögon  Hittade nya synvinklar i sagorna, tröst 
och glädje i de olika figurernas sätt att se på livet, lärde mig nytt genom det som 
jag numera är känd för i min omgivning; muminologi! Att forska (skrev t o m  min 
pro gradu avhandling om tv-animationens musik), läsa, lära mig om och ur de olika 
muminböckerna    Att se Mumindalen som en helhet – en egen värld, inte enbart som 
en rad böcker i bokhyllan  Att lära känna den världen som något unikt, för det är så jag 
vill se att Tove skildrat den  Mumindalen och trollen förflyttar sig aldrig till människornas 
– vår – värld  De lever i en egen värld  Och där skall de stanna  

Att jag blev på riktigt bekant med Mumintrollen som vuxen har starkt påverkat mitt 
sätt att se på dem  För mig är de inte (enbart) mjukisdjur på affärshyllan utan de 
är personligheter  Jag ofta tänker på hur någon har liknande personlighetsdrag som 
någon ur muminvärlden, det händer ofta  Och inte att förglömma hur fenomenalt Tove 
har lyckats skildra så många känslor, händelser, omgivningar och personligheter i 
berättelserna  Efter att själv ha jobbat i åratal på Unga Teatern, blev Farlig Midsommar 
en favorit; ”teater är det viktigaste i världen – där visar man folk hur de kunde vara, och 
vad de längtar efter att vara fast de inte törs, och hur de är”  

Att det blev musiken som tog mig till Mumindalen var en väg som jag tror var den mest 
naturliga för min del  Med hjälp av musik kan vi skildra känslor och personligheter i 
de mest olika stämningar utan att ens behöva förstå allt som sägs  För en 4 åring kan 
det vara svårt att orka lyssna på en lång bok, men med musiken kan vi skildra samma 
stämning i ett annat format  Lite som på teater! Muminmamma kanske trots allt hade rätt 
i Farlig midsommar, det som sker på en scen kan anses som en uppfostringsanstalt!
Trots att det är över 20 år sedan trollen steg upp på konsertscenen, är konserterna med 
Benny Törnroos och Muminorkestern fortfarande ett nöje! Att uppleva barnens glada 
sång och skratt då de stämmer in i refrängernas allsång och då de efter konserten mer 
- eller ibland mindre - blygt, kramar om sin favoritfigur, det visar att genom musiken 
finns det en stig till Mumindalens trygga ro 

Och vem jag själv känner igen mig i bland vännerna i Mumindalen? En av favoriterna 
är Sniff  Hans rädsla för livet, för att inte alltid våga leva livet ut trots att han verkligen 
vill och försöker övervinna sig själv och oftast gör han det dessutom! Och kärleken 
för allt som glittrar    Men merparten av mitt hjärta tillhör dock Muminmamman   
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I hennes vita, varma päls har jag, alldeles konkret, funnit ett stort hjärta, en trygghet 
och ett lugn och på så sätt åter igen en ny mening med mumintrollens tillvaro sett ur 
de små barnens synvinkel  Men vem vi än är eller känner oss vara - det jag vill tro är 
att inom oss alla bor det ett litet troll; 

”Vem kommer i vår ruta här,
jo visst det mumintrollet är.
Med sammetsnos och sidensvans,
det bästa troll som nånsin fanns....”

Eva Monthén

Valokuva Eva Monthén

Erna Tauron ja Tove Janssonin muumilaulujen nuottikirja   
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Muumipapasta tuli muutosjohtaja
Vuonna 2010 ilmestyi Johtajakirja  Suomalaisen kaunokirjallisuuden johtajia  Kirja 
kuvaa johtamiseen liittyviä ilmiöitä fiktiivisten henkilöhahmojen avulla  Me kirjoittajat, 
Lasse Koskela ja minä, kokoonnuimme ensimmäisen kerran syksyllä 2008 miettimään, 
minkälaisia johtamiseen liittyviä ilmiöitä ja minkä teosten pohjalta alkaisimme 
kokonaisuutta rakentaa  Yhtenä inspiraation lähteenä oli vastikään suomeksi 
ilmestynyt Joseph L  Badaraccon Pääosassa johtaja (2007), jonka ideana on käsitellä 
johtamista kaunokirjallisuuden esimerkkien avulla  Badaraccon esimerkeistä suuri osa 
on suomalaiselle lukijalle kuitenkin outoja, suomentamattomia teoksia, joten yhtenä 
tavoitteenamme oli kotouttaa aihetta lukijalle läheisempien hahmojen kautta 

Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Väinö Linnan Tuntematon sotilas valikoituivat 
mukaan ensimmäisinä kansallisen merkityksensä ja teemojensa perusteella  
Kiven seitsikko muodosti luontevan tuntuisen otoksen suomalaista mieskuntoa 
tiimin kehitysvaiheiden tarkasteluun  Linnan Tuntematon oli jo valmiiksi tunnettu, 
johtamistaidon monilla tanterilla koeteltu perusteos 

Entä mitä muuta ja keitä muita pitäisi valita? Nimiä, nimekkeitä ja johtamisen ilmiöitä 
ehdoteltiin puolin ja toisin  Yhtenä johtamiskirjallisuuden avainsanana on pitkään ollut 
muutos ja muutoksen johtaminen  Minkä romaanin tai novellin kautta siihen voisi 
pureutua?

Mielessä välähti suotuisa salama: Tove Janssonin Muumipappa ja meri! Olin lukenut  
sitä ääneen menneen kesän aikana siskontytölle iltaisin vaimoni kotitalon  
vinttikamarissa Vimpelissä  Tuoreessa muistissa olivat teoksen keskeiset teemat: suuri 
muutos, muutoksen kohtaamisen erilaiset tavat, muutoksen aiheuttamat tunnekuohut 
– ja kahdeksanvuotiaan Lotan kysymykset, naurahdukset ja jännityksen aikaansaamat 
puuskahdukset  Luku- ja kuuntelukokemus oli ollut sen verran vaikuttava, että tarina 
piti käydä kertaamassa muutaman kuukauden kuluttua Kansallisteatterin suurella 
näyttämöllä 

Viisi vuotta myöhemmin Lotta kertoo tekstiviestissään muistavansa kirjasta ”Pikku Myyn 
vitsaukset, majakan, sumuisen merimaiseman ja portaiden alle piilotetun majakan 
avaimen  Soutuveneen ” Sana vitsaukset ei ainakaan itselleni tule ensimmäisenä 
mieleen Pikku Myyn yhteydessä  Hänhän tuntuu olevan koko ajan vihillä tapahtumista 
ja tapansa mukaan kommentoi sarkastisesti milloin mitäkin meneillään olevaa 
selkkausta  Olisiko kyseessä tekstaristin persoonallinen väännös sanasta vitsailut?

Muumipapan valinnalle Jukolan Juhanin ja Rokan Antin rinnalle ilmeni muitakin 
perusteita  Satuja ja tarinoita on käytetty kautta aikojen helpottamaan vaikeiden 
asioiden kohtaamista, joko olemassa olevia tulkitsemalla tai uusia tiettyihin tarkoituksiin 
laatimalla  Jälkimmäisiin tapauksiin kuuluvat muiden muassa Spencer Johnsonin 
muutosvastarinnan eri muotoja kuvaileva Kuka vei juustoni? (2002) sekä John 
Kotterin ja Holger Rathgeberin muutosjohtamisen opas Jäävuoremme sulaa (2008)  
Edellisessä päähenkilöinä ovat hiiret ja pikkuihmiset, jälkimmäisessä pingviinit 

Tove Janssonin Muumipappa ja meri poikkeaa mainituista, yhteen tarkoitukseen 
suunnatuista ”tendenssiteoksista”  Se on itsenäinen taideteos, jota voi tarkastella 
monesta eri näkökulmasta  Kirjassa muumiperhe matkustaa Muumipapan 
suunnitelman mukaan kaukaiselle majakkasaarelle, koska Muumipappa oli kyllästynyt 
Muumilaaksoon, jossa hänelle ei enää riitä tarpeeksi haastavia tehtäviä  Hän haluaa olla  
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suuri päällikkö, joka johdattaa väkensä huimaan seikkailuun  Yksi kirjassa havaittava 
tulkintalinja johtaakin siis suoraan satujen ja tarinoiden muutosta käsittelevään 
perinteeseen 

Näin ollen yhtäältä omien, hyvin henkilökohtaisten ja toisaalta yleiskirjallisiksi 
luokiteltavien syiden pohjalta Johtajakirjaan oli oikeastaan pakko kirjoittaa luku 
”Muumipappa, muutosjohtaja” 

Minkälaista Muumipapan muutosjohtajuus sitten on? Katri Kallionpää kommentoi 
Helsingin Sanomissa 23 1 2011, että jos Muumipappaa kutsuu muutosjohtajaksi, tekee 
saman virheen kuin moni johtaja: sekoittaa henkilökohtaiset ongelmat johtamiseen  
Kallionpään mukaan työyhteisö kestää johtajan inhimillisiä heikkouksia, mutta ei sitä, 
että johtaja alkaa alaistensa avulla terapoida omia pelkojaan ja traumojaan  Päätöksen 
Majakkasaarelle lähtemisestähän tekee Muumimamma, joka huomaa Muumipapan 
potevan keski-iän identiteettikriisiä  Näin koko perheen arki mullistuu yhden henkilön 
henkilökohtaisten oireilujen takia 

Vaikuttaa siltä, että Muumipapan johtajuus saa erilaisen painotuksen sen mukaan, 
minkälaisen aseman lukija ottaa suhteessaan Johtajakirjaan; sanan muutosjohtaja voi 
tulkita kahdella vastakkaisella tavalla vähän samaan tapaan kuin Lotan tekstiviestin 
sanan vitsaus  Jos kirjaa lukee kuin tyypillistä johtamisen opasta, Muumipappa on 
esimerkki siitä, miten muutoksen yhteydessä ei saa toimia  Johtamisen oppaissa on 
tapana esittää, minkälaisia johtajien pitäisi olla tai minkälaisia lähes yli-ihmisiä he 
parhaimmillaan ovat  Näin tulkittuna Muumipappa ei ole muutosjohtaja lainkaan 

Jos kirjaan suhtautuu kuin johtamisen oppaasta laadittuun pastissiin, Muumipappa 
onkin toimiva esimerkki siitä, minkälaisia rutiineihinsa kyllästyneet henkilöt saattavat 
oikeasti olla  Kaunokirjallisuudelle on tyypillistä esittää henkilönsä sellaisina, 
kuin he reaalimaailmassa voisivat toimia, ei edustamiensa ilmiöiden ideaaleina  
Jälkimmäinen tulkinta avaa avaramman maiseman maailmaan, minkä vuoksi 
Muumipapan edesottamukset nimenomaan muutosjohtajana sopivatkin luettavaksi ja 
analysoitavaksi kaikissa työyhteisöissä, jotka ovat tekemisissä turbulenttien aikojen 
kanssa  Muumipapan ja meren avulla pääsee kurkistamaan muutoksen ytimeen eri 
tavalla kuin johtamiskirjallisuudessa yleensä on tapana 

Tove Janssonin Muumipappaa ja merta voi tarkastella monesta näkökulmasta, eikä 
mikään näkökulma kerro siitä kaikkea  Hyvä kaunokirjallisuus toimii juuri siten: se 
antaa mahdollisuuden useaan erilaiseen luentaan, eikä voi sanoa, että toinen luenta 
olisi todempi kuin jokin toinen 

Jos Johtajakirjasta tulee uusi painos, olen taipuvainen lisäämään kysymysmerkin luvun 
otsikon perään: ”Muumipappa, muutosjohtaja?” Lukija voi itse valita vastauksen  Tai 
sitten hän voi keskittyä ihan muuhun: huimaan tarinaan, myrskyn raivoon, merihevosten 
tanssiin, keltiäisten aukeaan, loppujen lopuksi syttyvään majakan valoon   

Pasi Lankinen
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Vaarallinen juhannus vei teatteriin
Luin sattumalta 1950–60 lukujen taitteessa Tove Janssonin Vaarallisen juhannuksen, ja 
se oli huima kokemus, joka avasi kokonaan uuden maailman minulle  Olin maalaispoika, 
mutta Janssonin kirjat saivat minut tarkastelemaan uudella tavalla luontoa ilmiöineen 
ja löytämään fantasiaa ja mystisiä sävyjä yksinkertaisista asioista  Ajelehtiva teatteri 
sai minut aivan valtoihinsa, ja jopa vaikutti ammatinvalintaani; hakeuduin teatterialalle, 
ja päädyin Tampereen kautta ohjaaja-lavastajaksi Kotkan Kaupunginteatteriin 
ja myöhemmin teatterinjohtajaksi  1960- luvun alussa Tampereella perustimme 
muumikirjoihin hullaantuneiden ystävieni kanssa epävirallisen Tove Jansson Fan 
Clubin, joka toimi muutamia vuosia lähetellen postia Tovelle  Saimme myöskin hänen 
siihen asti ilmestyneet teoksensa piirroksin ja omistuskirjoituksin somistettuna  Ne 
ovat vieläkin tallessa minulla  Kotkassa voi käydä ihailemassa ammattikoululla Toven 
maalaamaa suurikokoista seinämaalausta  

Reijo Paukku
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Lohdutusta ja rohkeutta
Olen itse nuorena lukenut muumikirjoja, mutta minulla ei ollut kuin pari, kun tyttäremme 
tuli sopivaan lukuikään  Silloin mieheni alkoi tuoda kotimaan matkoiltaan aina 
muumikirjan, joita sitten luimme hänelle unisatuina vuoroilloin  Kerran ihmettelin, että 
onkohan mieheni nukahtanut, kun ei kuulunut enää lukemisen ääntä, mutta hän ei 
tullut pois tyttären huoneesta  Kysyin häneltä myöhemmin asiaa ja sain vastaukseksi: 
“Tämä kirja oli niin jännittävä, että mun oli pakko lukea se loppuun ” Kyseessä oli 
Muumipeikko ja pyrstötähti  Myöhemmin lainasin työtoveriltani videon kyseisestä 
kirjasta ja katsoimme sen yhdessä koko perheen kanssa  Sen loputtua tokaisi mieheni: 
“Tämä oli hyvä, katson sen heti uudelleen”  

Outo vieras muumitalossa oli tyttäreni mielestä pelottava ja hän näki painajaisia, jos 
luimme sitä illalla  Kirjaa luettiin kuitenkin niin kauan, että painajaiset loppuivat  Kirjat 
ovat mielestäni hyvä tapa kohdata pelkoja ja voittaa ne  Vierailimme Tampereella 
ainakin pari kertaa tutustumassa Muumitaloon  Oma suosikkini siellä on hillokellari, 
vaikka en säilöjätyyppi olekaan  Ehkä sitä kadehdin 

Vaikka tytär on jo kauan ollut aikuinen, olen ostanut uusia muumikirjoja, kun sellaisia on 
ilmestynyt  Muutama joulu sitten pyysin lahjaksi muumimamman hurjasta nuoruudesta 
kertovan kirjan  Sairaana ollessani sain lahjaksi Tove Janssonin elämästä tehdyn 
teoksen Resa med Tove 

Minua viehättää muumikirjojen filosofia ja toivoisin, että minustakin löytyisi vähän 
muumimammaa  Että maljakon rikkoutuessa huomaisin, että rumahan tuo itse 
asiassa olikin  Muuten suosikkini on Nuuskamuikkunen, koska hän on niin vapaa 
sielu  Taikatalvessa on kohta, jossa Muumipeikko opettelee hiihtämään ja sen luen 
usein talvisin, kun haluan tulla hyvälle tuulelle  Ehkä rakkain kirja on kuitenkin Kuka 
lohduttaisi Nyytiä; se tuo lohdutusta ja rohkeutta kaikille ujoille ja yksinäisille 

Tänä keväänä minusta tulee mummo ja iloitsen jo etukäteen, että saan lukea 
lapsenlapsille kirjoja, taatusti myös muumikirjoja 

Nimimerkki Tellu
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Meren vivahteita ja uhoa
Olen katsonut aina Muumipeikkoa tv:stä ja lukenut kirjoja niin kuin muutkin kunnon 
kansalaiset – ahmien 

Mieleenpainuvin tv-jakso on Muumipeikko ja pyrstötähti, suom  -55  Voin nytkin 
tunnistaa mielikuvina pelon hiipimässä maailmanloppua odottavissa muumeissa  Ja 
varautuminen pyrstötähden tuloon luolassa oli mukaansa tempaavaa  Kun tähti lopulta 
tuli ja pimeys, aistin jopa kauhua, mutta kun valkeus tuli maailman miltei uudelleen 
synnyttyä, oli onnen itku lähellä 

Kaikkein mahtavimman kesäni koin kuitenkin vuonna 2009, kun olin vaihtanut 
työpaikkaa ja asuntoa Kalliossa  Rahat loppu ja ruokaakin melko rajallisesti  Löysin 
aivan uuden onnen alkaessani lukea järjestelmällisesti Tove Janssonin kirjoja - 
ilmaiseksi kirjastosta 

Luin Tauno Palon puistossa yhtä mittaa kirjat Näkymätön lapsi, Kunniallinen petkuttaja 
ja Nukkekaappi  Luin aamusta iltapäivään, kunnes nälkä haavoitti ja kapusin kerrostalon 
kolmanteen kerrokseen syömään mitä milloinkin  Ja taas takaisin puistoon puron 
varteen lukemaan  Siellä pikkulinnut uivat purossa ja nokkivat kiviä hypellen sinne 
tänne 

Silloin kaikkein mieleeni painuvimmaksi kirjaksi tuli Haru, eräs saari  Pystyin eläytymään 
ja muistelemaan 15 vuoden takaista elämääni  Silloin asuin erään miehen kanssa 
kaikki viikonloput veneillen joko fiskarissa merellä tai talvella oppien saaristolaivuriksi  
Kesälomani vietin tietysti ulkosaaristossa uiden, kalastaen, saarelta toiselle Klovharusta 
aina Utöseen, Tammisaaren Danskogista ihan Nauvoon matkaten 

Meren loistoa, vivahteita ja uhoa, voimaa ja kauneutta rakastaa vain toinen meren 
kulkija 

Nimimerkki Se ja se
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Toinen Hemuli 

”Suurhemuli ja muumi, mymmelikin pien
sai tuuttiin mennä saman tien ” Sanoo Tove 

Onko sisaresi Hemulin sukua,
hän jatkuvasti häärää,
hommailee ja järjestää…

Mutta nukkuu päivänokoset 
Ja taitavasti leipoo lastenlasten pullat,
pesee varpaat ja kampaa tukat 

Illan tullen hän järjestää kuvat,
pyyhkii pölyt
- tekee tilaa ajatuksilleen 

Jurmon rannalla  

Yövytään kesät merellä
asuttavassa fiskarissa 

Seitsenmetrisellä Velkualta Turkuun
Jurmosta Maarianhaminaan
repivässä tuulessa ja roimassa sateessa 

Pidä hella ja jääkaappi paikallaan
kun koira ulisee ja vapisee jaloissa
ja katso eteenpäin kun vene hiaa ja heijaa 
Myrskyn laantumisen odotus palkitaan 
Per savustaa sumpusta
hummerinmakuista piikkikampelaa 

Vain viisitoista sekunttimetriä tuulta
keinuttaa venettä
kolkuttaen hiekkapohjaan
ja puulaituriin 

Yön unet ovat pitkiä ja sen mielikuvat
viipyvät kivisillä
puolikuun muotoisilla
Jurmon hiekkarannoilla
Ja saaren kiemurtelevalla
kyläpolulla missä vieras
kulkee ristiin rastiin 

Nimimerkki Se ja se
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Ja kun lopulta uskallettiin
Vuonna 1986 ilmestyneiden kirjojen Topelius ja Rudolf Koivu-raadin valitsijat pohtivat 
ankarasti uskaltaisiko Tove Janssonia pyytää raatiin, jonka puheenjohtajaksi oli 
lupautunut Eila Pennanen  Tuohon aikaan raati oli yhteinen molemmille, joten siinä 
oli meitä, joilla tekstipuoli oli vahvempi ja toisia, joilla kuva  Tove Janssonilla oli tietysti 
molemmat  Kun häntä lopulta uskallettiin pyytää, hän suostui mielellään, ja näin 
mukaan saatiin erittäin asiaan paneutuva raatilainen 

Tove Jansson sanoi heti ensimmäisessä kokouksessa iloisesti: ”Minä olen aina 
niin toivonut pääseväni joskus tämmöiseen raatiin, mutta koskaan ei ole pyydetty ” 
Jälkeenpäin kuulin yleisen käsityksen olevan, ettei hän oikein halunnut mihinkään 
valintalautakuntiin  Liekö halu sitten loppunut tuohon kokemukseen, sillä hän teki 
hyvin huolellista työtä ja käytti säästelemättä aikaansa ehdokaskirjojen tarkasteluun 
ja arvioimiseen  

Kaikki perustelut tulivat Janssonin kauniilla käsialalla kirjoitettuina  Vaikka hän ei olisi 
pitänyt kuvituksesta, hänen tekstinsä ei ollut ilkeää, silloinkin hän pyrki kohteliaasti 
ymmärtämään kuvittajan näkemystä  Kauniita ja selkeitä hänen perustelunsa se sen 
sijaan olivat  Oli ilo olla hänen kanssaan samassa raadissa  Saatoin myös kertoa 
hänelle, miten tärkeä hänen Kesäkirjansa on aina ollut minulle  Tove Jansson kertoi 
sen olevan hänelle itselleenkin rakas kirja 

Rudolf Koivu -voittajakirjaksi valitsimme Hannu Tainan kuvittaman ja Raija Siekkisen 
kirjoittaman Herra Kuningas -kirjan  Onneksemme Hannu Taina löysi kätköistään Tove 
Janssonin antamat ihastuttavat perustelut palkinnolle:

Hannu Taina är värd att tilldelas Koivu-priset för illustrationerna till ”Herra Kuningas”. 
Tainas arbete är personligt och rent konstnärligt oerhört vackert. Det äger en närmast 
magisk trollkraft som för barnet rakt in i sagans värld. Och dessa bilder lämnar plats 
för barnets egen fantasi; här finns plats för det outtalade, det tänkbara.

Raili Mikkanen
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Valokuva Raili Mikkasen albumi

Palkintolautakunta: lastenkirjastonhoitaja Tytti Tuunanen, kirjailija Raili Mikkanen, kuvittaja Matti Kota, 
kirjailija Eila Pennanen, Tove Jansson, kirjastonhoitaja Kari Vaijärvi ja lastentarhanopettaja Heini Laakso  
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Bang!
Me sisarukset (kolme tyttöä, lähekkäin syntyneet) emme lapsina saaneet kirjoja  
Katsoimme 60-luvun lopussa ja -70 luvun alussa ahkerasti tv:tä  Muistan, kun sieltä 
tuli muumiohjelma, jossa ihmishahmoiset näyttelijät ottivat välillä muumipäitään pois  
Sarja oli tylsä ja pitkävetinen, mutta kun ei ollut muutakaan katsottavaa  Muumeista 
jäi moniksi vuosikymmeniksi “tylsä maku ” En tiennyt, että muumikirjoja (tekstikirjoja, 
joissa vähän kuvia) oli olemassa  Kunnes - bang! Hyvä ystäväni järjesti “tyttöjen 
illan”, jossa eräs hänen ystävistään luki katkelman - muumikirjasta! Olin vaikuttunut  
Ote oli Muumilaakson marraskuu -kirjasta, sen lopusta, jossa kerrotaan merestä, 
myötätuulesta, vaahtopäistä  Ystäväni on syntynyt eräässä merenrantakaupungissa 
ja meri on merkinnyt hänelle paljon 

Olin “otettu” - onko sellaisia pienikokoisia tekstimuumikirjoja olemassa? Miten ne ovat 
voineet mennä minulta, lukemista harrastavalta, ohi? Hankin pian kirjan itselleni  Oli 
ihana uppoutua uudella tavalla muumien kiehtovaan maailmaan! Tuli toisen, kolmannen 
ja koko tekstikirjasarjan hankkiminen ihan omaksi  Jokaisen kirjan lukeminen oli 
mahtava, tunnelmallinen sukellus muumien maailmaan  Oli kyllä vaihe, kun lapsemme 
olivat pieniä - ja japanilaisanimaatio muumeista tuli tv:hen, osa tarinoista tuli sitä 
kautta tutuiksi, kun katselimme sarjaa lasten kanssa  Mutta silti – muumikirjat olivat 
löytö, aarre keski-ikäisenä  Punaselkämyksiset muumikirjani ovat kauniissa rivissä 
vierekkäin kirjojeni “paraatipaikalla”, jotta niihin voi joskus taas palata 

Tuntui uskomattomalta - mutta se oli totta! Olin löytänyt muumien kiehtovan 
maailman!

Päivi Korhonen
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En dag på Klovharun
Det var den heta augusti 1968  Det sjöd ute i världen  Just då framför allt i Europa  
Ett tudelat Europa som jag stod i beråd att bekanta mig närmare med  Tillsammans 
med ett par vänner förberedde jag en resa till Prag och Budapest  Jag var också i full 
gång med förberedelser för höstens föreläsningar i svensk litteratur för finskspråkiga 
studeranden i nordisk filologi  Mitt i allt detta fick jag ett uppdrag 

Det året utkom ännu eftermiddagstidningen Nya Pressen  Där basade den fruktade 
teaterkritikern Greta Brotherus för kulturstoffet  Hon kontaktade mig med ett intressant 
förslag: att göra en intervju för Pressen med en aktuell författare  Författaren var Tove 
Jansson 

Den självbiografiska boken Bildhuggarens dotter skulle komma ut och Nya Pressen 
ville göra ett fotoreportage ute från Klovharu, ön ute i havsbandet, där Tove på den 
tiden vistades fem månader av året  Något “hemma-hos” -reportage hade jag aldrig 
tidigare gjort, och jag tänkte mig därför noga för, innan jag tackade ja  Min ingrodda 
kärlek till Mumin-böckerna bidrog självfallet till att svaret slutligen blev ja 

Greta Brotherus avtalade om tidpunkten för besöket och skickade i väg mig tillsammans 
med en pressfotograf vid namn Fred Ohert (inte heller han finns längre i livet)  Fred 
hade bil och han körde oss till Pellinge hamn, därifrån en taxibåt skulle föra oss ut till 
ön  Det var en strålande vacker dag med frisk vind då vi gav oss i väg  Båten låg redan 
i hamnen och väntade, då vi kom fram till Pellinge  

Rätt ut mot öppna havet bar det av med saltstänk och bogfräs så det förslog  Lite orolig 
var vår skeppare över hur vi skulle kunna ta iland på ön  ”För si, di har ju ingen brygga 
därute  Di blev trötta på att isen jämt for i väg med den!” förklarade han  

Småningom dök något trekantigt upp vid den öppna horisonten  En kobbe, eller haru 
som de säger söderut, med kala granithällar  Helt obebodd såg den ut  Men kluven var 
den mittöver, precis som namnet anger  

På närmare håll urskiljde jag en späd varelse, som hoppade – nej, dansade – omkring 
på klipporna  – Kanske brorsdottern, gissade jag för mig själv  Men när båten gick in i 
klyftan mellan hällarna upptäckte jag att det var författarinnan i egen hög person som 
hade dansat runt på hällarna  Tanig och vig i urblekta jeans och med det solblekta 
håret på ända i vinden gav hon snabba och kompetenta anvisningar för hur båten 
skulle lägga till  

Vi kliver i land  Det skakas hand och presenteras  Vi går upp till det lilla enkla huset 
som ligger högt på ön, men ändå skyddat  Vid ena husknuten växer haruns enda 
träd, en tunn liten rönn som darrar i vinden  Innan vi går in visar Tove oss runt på ön  
I en av bergsskrevorna odlar öborna potatis – med hjälp av tångruskor eftersom det 
knappt finns någon jord att tala om  I skrevorna växer annars mest strandlök, gräs, 
tom  strandråg - eller minns jag fel  I en av klyftorna i berget kurar ett fyrkantigt tält i 
orange  ”Vår bastu och gästvilla”, upplyser Tove oss 

Förutom Tove är Too-ticki, Tuulikki Pietilä och Toves mor, konstnärinnan Signe 
Hammarsten-Jansson, de enda som nu bor på ön  Mamman har brutit ett ben och tar 
sig varsamt fram på klipporna med käpp  



29

”Vi har walkie-talkie”, berättar Tove, då hon ser min bekymrade min  Varje kväll 
rapporterar vi om läget på ön till Lars (brodern) som har villa mera inomskärs  Det 
fungerar utmärkt 

Fred fotograferar ivrigt klippor, glittervågor, vajande gräs, huset och rönnen  Samt inte 
minst vedskyddet, ett av Too-Tikkis många byggen, som vi känner igen från en av 
teckningarna i Pappan och havet  En utsökt skapelse av stenar, jord, gräs och estetiskt 
anlagda repkanter, samtidigt ytterst funktionell 

När vi stänger dörren om oss väl inne i den lilla mycket praktiskt inredda stugan, tystnar 
med ens havslarmet  Välisolerat med andra ord, sjödugligt i allra högsta grad  Vi får 
veta att byggnaden är djupt förankrad i klippan medelst en sinnrikt, av naturstenar, 
murad källare, som rymmer en imponerande samling konservburkar  Naturligtvis beser 
vi också källaren 
”Det här lever ni länge på” kommenterar vi 
”Det är faktiskt vår dröm, att nån gång bli här året runt” låter Tove oss veta  

Vi intar en gemensam enkel måltid medan vinden dunkar på därute  Oron gnager i 
mig  Får se om jag lyckas få till stånd en vettig intervju  När vi svalt den sista sillbiten, 
föreslår Tove, att hon och jag flyttar oss ut till tältet  
”Så kan vi vara intelligenta en stund” tillägger hon pillemariskt  
Ett förslag som jag accepterar med stor lättnad  Nu efteråt förstår jag, att hon lagt 
märke till min spända nervositet 

Sagt och gjort  Uppklivna på varsin brits i ett gulrött sken av tältduken börjar vi vårt 
samtal, om boken och barndomen och pappan och friheten och mycket annat som 
jag nu har glömt  Författarinnans omedelbarhet och hennes lätt självironiska humor 
gör samtalet lättflytande och jag antecknar och svär inombords över att jag inte kan 
stenografi  Vilka guldkorn som kan slinka förbi onoterade 

Hemfärden sker under tankfull tystnad  Asfalt, betong och trafiklarm slår snart den 
vindblåsta öppenheten och friheten i skärvor  Minns vagt en formulering: “Ön är ett 
andhål i världen” som föds i hjärnan under bilfärden tillbaka till Helsingfors 

Med Freds fina fotografier blir det ett vackert mittuppslag i Pressen  Och jag är mäkta 
stolt  “Mission accomplished ”

Carita Nyström
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Muumit virolaiselle lukijalle
Muumintarinat ilmestyivät viroksi 1975, ja yhdessä vakavassa kokoelmassa olit 
Taikatalvi, Muumipapan urotyöt, Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia, Muumipappa 
ja meri  Niin että virolainen lukija kohtasi muumeja heidän talossa talviunessa 
nukkumassa  Vaan yksi Muumipeikko heräsi ja aloitti tutustuttamaan ihmeellistä 
muumien maailmankaikkeutta virolaiselle lukijalle  Muumitarinoiden merkitys alkoi 
rauhallisesta vaaleasta kuvasta   

Kävelin silloin lukiota, ja meidän luokka oli suuntautunut matematiikkaan, mutta meillä 
oli tärkeä kertoa kirjallisuudesta  Muumintarinat olit meillä puheena  Se kokoelma tuli 
meidän keskusteluun kuin korkea-arvoinen, korkeatyylinen kirjallisuus, ei mitenkään 
kuin lastenkirja  Moni ylioppilaskin nuoremmasta sukupolvesta on muistellut, että 
hänen lapsuudessa ei muuminkirjoja pidetty lastenkirjoina, koska hänen perheessä 
se mittava kokoelma oli korkealla aikuisten kirjahyllyllä   

Elämässäni on muumintarinat tulleet olennaisiksi  Opiskelin yliopistossa  
luokanopettajan osastossa ja muumien salaperäinen kutsu houkutteli minua 
kirjoittamaan lastenkirjallisuuden seminaaritutkimuksen muumien runomaisesta 
maailmasta  Sen jälkeen sanoi lastenkirjallisuuden lehtori, kultainen ihminen Signe 
Väljataga, että minusta voisi tullaa lastenkirjallisuuden tutkija  Kiitoksella ajattelen 
hänen neuvoaan, koska se on määritellyt elämänkulkuni  

Tohtorinopissa filosofiakurssilla tuli kirjoittaa seminaarityö ja filosofian lehtori Jüri 
Tammaru sanoi, että se voisi olla lastenkirjallisuudestakin, koska on kirjoja, missä 
filosofinen ajattelu on korkealla tasolla – ja esimerkiksi hän nimesi Muuminkirjat  
Nykyajan tunnettu kirjailija ja kääntäjä, myös filosofianopettaja Jan Kaus on käsitellyt 
Muuminkirjoja filosofian näkökulmasta  ja löytänyt esimerkkejä eksistentialismista 
piirroksista Muumilaaksossa  

Mutta minun suloisimmat hetket muuminkirjojen lumossa ovat olleet lasten kanssa    
1981 työskentelin pienessä maaseutukoulussa ja näyttelimme ensi luokan lasten  
kanssa oman version Janssonin novellista Kuusi  Lapsista se oli hyvin 
jännittävää, kuinka muumit pelkäsivät joulua ja Hemuli toraili heidän puutteellisten  
valmistelujensa takia  Nyt jälkeenpäin kummastelen, että tämän novellin  
käännöksessä kääntäjä Vladimir Beekman onnistui säilyttämään sanaa “joulu”, 
koska joissain muissa teksteissä, missä oli ollut puhetta joulusta – esimerkiksi viron 
tunnetuimman lasten runoilijan Julius Oengon runot – kaikki “joulu” -sanat vaihdettiin 
sanaan “näärid” (ruotsin Ny år on viroksi “näärid”) tai “talvi”, että se olisi vähemmän 
kristillistä Neuvostoliiton lapsille!  

Tätin ja äidin rooleissa olen lukenut muuminkirjoja hyvin runsaasti ja useissa 
tapauksissa, sänkyn vierellä ja kesällä puutarhassa, olemme piirtäneet tarinoita ja 
leikkineet muumien elämää  Näkymätön lapsi oli yksi suosikki  Koska kolmekymmentä 
vuotta sitten emme olleet nähneet muumeista kuvakirjoja, vain sen yhden kokoelman 
tarinoita, piirsin itse omalle perheelle Ninnistä kirjan, että voisimme kaikkia hänen 
tapahtunutta seikkaperäisesti pohtia  

Muumien tarinoista ovat kiinnostuneet opiskelijat opettajankoulutuksessa, ja monta 
tutkimusta on kirjoitettu lasten ajatuksista muuminkirjojen lukemisesta  Vaikkapa moni 
aikuinen sanoo, että muuminkirjat on lapsille liian monimutkaiset, se ennakkoluulo 
poistuu, kuin aloitetaan todella lukea lapsille  Meidän kokemuksemme mukaan 
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eri-ikäisille lapsille tarinoita luettuamme, on, että kukin kuuntelija voi löytää omat 
kiinnostavat henkilönsä ja oma kiinnostuksen kohteensa tarinoista  Lapsille  
muodostuvat monenkaltaiset tulkinnat teoksien tapahtumista, ja Janssonin kirjat 
avustavat heitä ymmärtämään, kuinka vivahduksekas on maailma  

Mare Müüsepp
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Pariisissa
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Mari Ahokoivu
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Ajattomat Muumit
Äitini osti nyt 23-vuotiaalle pojalleni 1996 ilmestyneen Muumipeikko-sarjan 
pehmeäkantiset kirjat  Pojalle ne olivat rakkaat ja hänen mielestään hyvin tehtyjä, 
kivoja tarinoita  Mörkö oli kaikkein pelottavinta 

Ihastuttavat piirretyt ilmestyivät tuohon aikaan televisioon ja täydensivät Muumi-
buumia  Äidin lahjoittamasta kirjasarjasta hävisi kerran muutama kappale ja olin 
tuskainen niiden katoamisesta  Pian selvisi, että jo nyt edesmennyt äitini oli päättänyt 
antaa osan niistä toisille lapsenlapsilleen  Ja oli unohtanut ilmoittaa siitä! 

Muistelen myös, että luokkatoverini oli ihastunut muumeihin jo 1960-luvulla  Vuonna 
1995 olin Israelin matkalla ja avasin television hotellissa ja mitä sieltä tulikaan – Muumit 
piirrettyinä! 

Nimimerkki Muumit kautta aikojen
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Selkä selälle
Opiskelin valokuvalaborantiksi 90-luvun alussa  Opintoihini kuului tutustuminen 
valokuvausgallerioihin  

Kuljin vanhoilla kotikulmillani ja löysin sieltä pienen gallerian  Oli aurinkoinen kylmä 
kevätpäivä  Muistan vieläkin tuon tunteen kun astuin galleriaan sisään  En varsinaisesti 
etsinyt mitään, kunhan poikkesin katsomaan  Galleriassa oli vedoksia Tove Janssonin 
veljen ottamista kuvista, joissa Tove esiintyi  En ole varma oliko siellä muidenkin 
ottamia kuvia hänestä   Kuvat olivat suurimmaksi osaksi mustavalkoisia  Tiesin kuka 
hän on ja katselin vedosten hintoja  Opiskelijan kukkarolle ne olivat hieman kalliita, 
mutta eivät kuitenkaan ihan mahdottomia  

Suurin osa kuvista esitti Tovea edestäpäin  Ajattelin että ne ovat kuin edustuskuvia, 
eivätkä ne puhutelleet minua mitenkään  Tiesin miltä Tove näytti  Ehkä olin hieman 
pettynytkin käytyäni pikaisesti kuvat läpi, sillä missään Tove ei esiintynyt muumiensa 
kanssa  Galleriassa oli kyllä joitakin muumituotteita esillä, mutta en saanut niistä 
minkäänlaisia tuntemuksia  Ne olivat esillä kuin pakosta, koska Per Janssonin kuvat 
olivat siellä  Pohdin hetken mitä tekisin, lähtisinkö galleriasta pois vai katsoisinko 
uudestaan  

Galleriaa piti mukavan oloinen nainen, jonka kanssa juttelin, ja hän kertoi että Per 
Jansson otti kuvia Tovesta myös heidän kesäpaikallaan  Hän kertoi myös, ettei näitä 
kuvia vedostettu ihan tolkuttomia määriä  

Esillä olivat ne kuvat, joita galleriassa ajateltiin ihmisten haluavan nähdä Tovesta  
Siis sellaisia joista hänet tunnisti, tietenkin  Olin jo nähnyt ne ja halusin katsoa kaikki 
vedokset, nekin, joita ei ollut laitettu edustavasti esille   

Siirryin tutkimaan laatikkoa, johon oli laitettu kuvia riviin  Ne näyttivät samoilta, olivat 
vain hieman pienempiä ja halvempia  Yksi kuva kiinnitti huomioni  Siinä nainen seisoo 
alasti, selkä kameraan ja kampaa hiuksiaan  Hän katsoo meren selälle, ja valo läikehtii 
aalloilla  Kuva oli mustavalkoisena kaunis ja karu  Intiimi tunnelma ja meri sekä aalloilla 
läikkyvä valo olivat hyvin aseteltuina kuvaan  

Kysyin myyjältä kuka kuvan henkilö on  Hän vahvisti henkilön olevan Tove Jansson   
Kysyin hintaa, ja hän sanoi sen maksavan 400 markkaa  Punnitsin mielessäni kuvan 
arvoa valokuvauksellisesti ja taloudellisesti  Päädyin ajatukseen etten voisi ostaa sitä  
En voisi helposti myydä kuvaa, koska kukaan ei tunnistaisi Tovea siitä  En opiskelijana 
varmaankaan ole edes oikeilla jäljillä siinä, mikä on hieno kuva, ajattelin  

Pohdiskelin aikani ja juttelin mukavan myyjän kanssa tovin  Kiitin häntä 
asiantuntemuksestaan ja lähdin galleriasta tyhjin käsin, mutta hyvällä mielellä  Olipa 
mukava galleria  Hienoa että Helsingissä on vielä valokuvaukseen keskittyneitä 
gallerioita, ajattelin 

Illalla menin nukkumaan, jo unohtaneena galleriakäyntini  Päivällä oli ollut monia 
muitakin uusia tilanteita, jotka nykyään eivät kyllä muistu mieleeni  

Heräsin aamuyöllä tunteeseen, jossa koin kuvan tulleen eläväksi minulle  Kuvan 
meri ja tuuli ikään kuin ahmaisivat minut kuvaan mukaan, ja koin olevani osa sitä 
maisemaa   Tunne oli raju ja hieman pelottavakin, mutta siinä oli myös meren raikkautta   
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Nousin ylös sängystäni ja pohdin juuri kokemani merkitystä  Oliko se vain uni? 
Olinko syönyt jotain sopimatonta, vai olinko katsonut jonkin vaikuttavan elokuvan 
lähiaikoina?

En tiennyt muuta tapaa saada jälleen unta kuin se että lupasin itselleni palata 
seuraavana päivänä galleriaan tutkimaan kuvaa tarkemmin  

Palasin siis galleriaan aamupäivällä, heti kun se avattiin kello 10 00  Myyjä muisti 
minut hyvin, olimmehan jutelleet pitkän tovin  Kävelin suoraan laatikolle, jossa tiesin 
kuvan olevan ja otin sen esiin  Kerroin myyjälle edellisen yön kokemukseni, vaikka se 
tuntui nyt päivänvalossa hieman liian dramaattiselta  Myyjän mielestä kuva ehkä halusi 
luokseni  Teimme osamaksusopimuksen, ja kuva lähti mukanani kehystämöön  

Kuva on kulkenut mukanani nämä vuodet  Se ”pakotti” minut lukemaan ensin Toven 
elämäkerran ja pohtimaan muumien ja hänen persoonansa suhdetta   

Kuvan avulla olen vahvistunut ja löytänyt oman ääneni  Toki olen tehnyt paljon 
muutakin, mutta kuva kertoo minulle niin omalla tavallaan tarinaa  Ajattelen Toven 
käsitelleen muumien avulla itselleen vaikeita asioita nerokkaalla tavalla ja samaistuin 
ristiriitoihin joita ei voi ilmaista loukkaamatta toisia  On löydettävä parempi tie  Luovuus 
jota muumit edustavat kumpuaa aina jostain tuntemattomasta  Kuvan meri on vahvasti 
läsnä muumeissa  

Kuvassa Tove kampaa hiuksiaan ja katsoo merelle  Vuosien myötä kuva on muistuttanut 
minulle oman tilan tärkeydestä  Tove tarvitsi oman tilansa luodakseen muumit  Minäkin 
tarvitsen oman mereni, ja maailmalle saa ajoittain näyttää selkäänsä, kuten Tove 
kuvassa  

Se toivo, jonka löysin muumeista ja heidän tarinoistaan on lapsen toivoa  Minulle 
muumit kertovat selviytymisestä alkoholistin perheessä  Tai se on vain yksi tarina, 
muumeissa on sisään kudottuna toivo, ilo ja sallivuus  Ehkä sellainen keitos syntyy 
vain suurista sisäisistä ristiriidoista? Kun ei ole tarvetta ulospäin näyttää kaikkea sitä 
mitä sisällään kokee, ainakaan suoraan   

Muumit voivat olla apuna omien tunteiden ja niiden ilmaisun oppimisessa  

Nyt lastenlapsieni kansa olemme käyneet Tampereen muumilaaksossa ja katsoneet 
muumeja DVD-levyiltä  Pienten mielessä olen kuin Muumimamma  ”Aina huolta 
pitämässä ja ruokaa tarjoamassa ” Joskus aiemmin koin olevani Pikku Myy, mutta sen 
vaiheen sain ohittaa nopeasti  

Nimimerkki Merellä tuulee
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Min läsupplevelse - sommarboken av Tove Jansson
Det var sent 70-tal och jag var 17 år  Sommarvärmen dallrade i luften liksom 
förväntningarna på äventyret  Jag var redo  Jag hade smörjt kedjan och packat 
cykelväskan  Då kom bakslaget  Min bästis backade ur  Hon hade fått sommarjobb 
helt plötsligt och kunde inte följa med  

Jag blev oerhört besviken  Vi hade planerat vår gemensamma cykelfärd i flera månader  
Så jag beslöt att åka ensam  Det var bara att hoppa på cykeln, en vit Tunturi med 
sportstyre, och trampa mot Helsingfors  En vecka beräknade jag att färden skulle ta 
från Jakobstad  Övernattningsställena hade jag märkt ut på kartan 

Jag reste lätt  Packningen bestod av en blå cykelväska och en sovsäck  Som lektyr 
hade jag tagit med mig Sommarboken av Tove Jansson  Jag tänkte att det kunde vara 
trevligt att ha något att läsa på kvällarna, speciellt när jag åkte iväg ensam 

Färden började bra, med vind i ryggen och långtradare som tutade uppmuntrande  Det 
var nog inte så vanligt att en tjej cyklande ensam längs landsvägarna  Jag kände mig 
stark och självständig  Inget skulle få hindra mig från att nå mitt mål 

På kvällen kom jag till en campingplats, där jag hyrde övernattning i en liten stuga  
Jag kröp ner i sovsäcken och läste Sommarboken  En gemytlig känsla spred sig i mitt 
tillfälliga krypin  Boken blev min trygga punkt, som jag somnade till utmattad efter allt 
cyklande  

Sommarboken påminde mig om mina barndomssomrar i Åbolands skärgård; en tid 
då jag känt mig glad och trygg  Jag tyckte om tonen; blandningen av allvar och humor 
samt kände igen mig i miljö- och naturskildringarna  Därför ingav boken en trygghet 
under min ensamma cykelfärd  Boken blev min reskamrat, min vän  Och bokens farmor 
påminde mig om min momi som tagit hand om mig när jag var liten 

Resan gick bra  Jag cyklade och cyklade, och blev alltmer solbränd och stark i benen  
På kvällarna vistades jag med Sophia och farmor, så att deras sommaräventyr 
blandades ihop med mitt 

En kväll visade det sig att campingplatsen jag planerat att övernatta på hade brunnit 
ner  Det var sent, senare på kvällen än vanligt, eftersom jag tappat bort mig och cyklat 
längre än planerat  Jag såg mig omkring i hopp om att det ändå skulle kunna gå att 
övernatta på campingen  

Då hörde jag ljud; konstiga ljud från en nerbrunnen stuga utanför vilken det stod en bil  
Jag hoppade skrämt på cykeln och trampade allt vad jag orkade därifrån  

När jag kom till en hög backe orkade jag inte längre  Jag steg av och ledde cykeln, 
utmattad  På krönet låg en liten kyrka omgärdad av en stenmur, och på andra sidan 
vägen ett hus  Två människor stod på gårdsplanen och dammade mattor trots att 
det var sent  De såg snälla ut, så jag gick fram och frågade om de kunde tipsa om 
övernattning i närheten  

Kvinnan bäddade åt mig på soffan medan hennes son stod och tittade nyfiket på mig  
Han visade mig ner i källaren där det fanns en dusch  Efter att jag duschat blev jag 
bjuden på te och smörgås  Familjen förberedde en bjudning inför följande dag, då 
sonen skulle konfirmeras  
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Jag kände mig blyg och lite bortkommen, men inte rädd  Det kändes bättre att sova på 
kyrkvaktmästarens soffa än på en nerbrunnen camping med kusliga ljud  Och när jag 
tog fram Sommarboken försvann all oro och jag somnade in tryggt med boken bredvid 
mig 

Följande morgon cyklade jag iväg från Janakkala, med kyrkvaktmästarens 15-
åriga son bredvid mig  När vi skildes åt gav han mig sin adress  Framkommen i 
Helsingfors postade jag ett tackkort till familjen, och ett exemplar av Sommarboken åt 
konfirmanden 

Mitt numera slitna exemplar av Sommarboken har en bild ritad av Tove Jansson på 
pärmen  Bilden föreställer en liten ö med en stuga i vars fönster det lyser  Längst ute 
på ena udden står två små siluetter: farmor och Sophia  

Många år senare läser jag om Sommarboken  Denna gång i en liten stuga, på en liten 
ö i Åbolands skärgård med ett ljus brinnande i fönstret  Sedan dess brukar jag läsa 
om boken så gott som varje sommar, och återfår alltid samma känsla av trygghet och 
äventyr 

     
Camilla Roos
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Liimalappuja
Kirjassaan Muumipeikko ja pyrstötähti Tove kirjoittaa: 

... hemuli ulvahti pahemmin kuin sumusireeni. Myrsky oli siepannut 
hänen postimerkkikansionsa, ja nyt se lensi taivaan tuuliin kaikkine 
virhepainatuksineen ja neliöineen ja vesileimoineen, se lepatti kuin lintu ja 
muuttui yhä pienemmäksi ja pienemmäksi ...” 

Tove jatkaa:

 ...hemuli kerää postimerkkejä.
 – Sepä kiinnostavaa, sanoi Muumipappa. – Postimerkkien keräily on jalo 
harrastus. Siinä tapauksessa haluaisitte varmaan nähdä postimerkkikansion, 
joka lensi tänne eilen. 
– Niin, sanoi Muumimamma, – Minä olin pannut taikinan ulos nousemaan, 
ja aamulla se oli täynnä pieniä liimalappuja. Ne riippuvat kaikki kuivumassa, 
sanoi Muumimamma ja osoitti sireenipensaiden väliin pingotettua 
pyykkinarua...”

Näin toiset ajattelevat postimerkkeilystä  Tosi hauska on kuvaus “virhepainatuksineen, 
neliöineen ja vesileimoineen”  

Itse kerään Toven äidin Signe Hammarsten Janssonin piirtämiä postimerkkejä  Etenkin 
kuparipainomerkkien suosio on laaja meillä ja muualla  Keräilyni jatkuu luontevasti Toven 
muumimerkkien puolelle yhdistäen heidät taiteilijoina ja piirtäjinä  Kirjassaan 
Kuvanveistäjän tytär Tove toteaa äitinsä piirtämisestä mm “   hän piirsi kuvia kirjoihin 
joka ainoa päivä ja lähetti piirrokset silakkaveneessä Porvooseen   ” ja “   äiti piirsi 
piirtämistään ja aina kun jokin piirros oli valmis, hän sai pistäytyä vedessä   ”

Nimimerkki Liimalappujen kerääjä
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Taikatalvi Uumajassa
90-luvun lopulla vietin muutaman kuukauden opiskelijavaihdossa Ruotsin  
Pohjanmaalla, Uumajan yliopistossa  Sinä talvena oli totisesti lunta, kaikki kulmikas 
pyöreää ja vatsaani paleli alituisesti  Ympärilläni puhuttiin vierasta kieltä, jota osasin 
mutta en tarpeeksi ollakseni oma itseni, ja kaupunki muistutti valkeaa, liikkumattomaksi 
jähmettynyttä uppo-outoa maailmaa  Se maailma kuului, ei sentään möröille, mutta 
valkohymyisille, sorjasäärisille ja ikioptimistisille naapurimaalaisillemme  Olin hyvin 
epävarma ja siksi herkkä pahoittamaan mieleni  Mietin koko ajan, mitä muut minusta 
ajattelevat ja tunsin kaiken hyvin syvästi, hyvin henkilökohtaisesti ja erityisesti minulle 
kohdennettuna  Suhtauduin itseeni ja maailmaan hyvin vakavasti, juhlallisesti ja 
tosissani – olin siis aivan tavallinen aikuisuuden kynnykselle juuri astunut nuori  Jo 
ensimmäisinä päivinä kahlasin lumessa kaupunginkirjastoon ja käteeni osui jotakin, 
jonka tunsin ennestään: Tove Janssonin Taikatalvi eli Trollvinter, sillä ylpeys ei antanut 
periksi lainata suomenkielistä kirjaa  Osasinhan muumikirjat joka tapauksessa ulkoa 

Tuon talven aikana löysin itseni kerran toisensa jälkeen Taikatalven hämmentyneestä, 
kesken uniaan herätetystä Muumipeikosta  Olin yksinäinen ja vihainen, kaipasin kesää 
ja omaa uimahuonettani  Liimasin kiiltokuvia seinille ja puolustin kotimaani perinteitä, 
kunniaa ja uskomuksia  Opiskelu- ja asuintoverini olivat hajamielisen ystävällisiä ja 
täysin omaan maailmaansa sopeutuneita, ei heillä ollut mitään tarvetta kuulla minun 
maailmastani, jasmiinipensaista lumen sijasta  ”Sinä voit olla oikeassa tai voit olla 
väärässä”, totesivat he iloisesti ja asia oli loppuun käsitelty  Ihoni saattoi kasvattaa 
talviturkkia eli sopeutua, mutta itse olin aivan liian särmikäs havaitsemaan sitä  En 
uskaltanut tai halunnut heittäytyä  Jälkikäteen ajateltuna minulla oli Muumipeikon 
tavoin aivan liian paljon tavaraa ympärilläni, ja asioita, joita muistin ja joista uneksin  
Pääsin toki juhliinkin, mutta alkuaikoina niissäkin kaikki tapahtui liian nopeasti, eikä 
minua ehditty esitellä kenellekään  

Ja sitten tuli kevät, räystäät tippuivat ja krookukset kurkistivat ujoina seinän vierellä  
Stipendiaikani oli lopussa ja kirjaston kirjat piti palauttaa viimeistä kertaa  Olin muuttunut, 
uskalsin enemmän, hymyilin useammin  Jalkani olivat valitettavasti yhtä paksut kuin 
ennenkin, mutta pääsihän niillä hienosti eteenpäin sekä lumessa että nurmella  Tiesin 
tulevaisuudessa selviäväni paremmin, jos minulla olisi vähän vaikeuksia  Minulla 
oli oman maailmani lisäksi tämä uusi, koivujen kaupunki  Kevättä ja kotiinpaluuta ei 
tarvittukaan enää vapauttamaan minua vieraasta, vihamielisestä maailmasta, vaan se 
seurasi luonnollisena jatkona sitä uutta elämystä, jonka olin voittanut omakseni  Voi 
mikä vahinko, että jännittävä loppuu aina silloin, kun ei enää pelkää vaan voi lopultakin 
pitää hauskaa 

Maija Heikkilä



42

Med Mumin i musiken
Filosofen Nietsche skrev i tiden det bevingade uttrycket: Utan musik vore livet ett 
misstag  Så är det! Jag skulle ändå gärna vända om ordföljden och påstå att: Utan liv 
vore musiken ett misstag  Med den paradoxen kan vi landa i Mumindalens trygga ro 
och konstatera att när det gäller att ge uttryck för starka känslor, må de vara glada, 
vemodig, filosofiska eller sorgsna så beskrev Tove Jansson dem ofta i form av en 
sång 

Vem ska trösta Knyttet och förklara att en sång är bättre än en kappsäck ifall vägen 
känns för lång är en filosofisk betraktelse över varandets innersta väsen  Med en sång, 
med en melodi och en inre harmoni är du aldrig ensam  Likaså när Snusmumriken 
återvänder från sin resa till Mumindalen vill han tillägna visor åt vårens klara bäck och 
tyst musik för månens bleka skära  De orden är ur Snusmumrikens vårvisa, som torde 
vara den första förlagda Muminvisan  Den söker sitt uttryck i form av att skapa sånger, 
vilket inte alltid är så lätt  Jag går som jag behagar i min gamla gröna hatt, jag spelar alla 
dagar, jag spelar varje natt, och äga vill jag inte för man måste vara fri, när man söker 
nya sånger, en egen melodi. I slutet av sången heter det: Men timmarna försvinner 
och skymningen blir lång, och jag kan inte finna en enda lite sång, som handlar om 
förväntan och om vårmelankoli, och om en som går allena och är fullständigt fri. Det 
är lätt att förstå Snusmumrikens dilemma  Komponerandet kan vara svårt även för en 
virtuos som Snusmumriken, isynnerhet när det gäller att kombinera olika känslouttryck  
Konstnärligt arbete kräver ofta kontraster, motsättningar, ställandet av frågor och 
sökande av svar, utbrott och känslosvall  Allt det här kan vi finna i Tove Janssons 
texter i sångens form  Tooticki t ex  förbannar vinterhalvåret med: Ni mörkerdjur som 
gömmer er och kallas knytt och skrott, ni som har tagit solen och gjort allting kallt och 
grått... och t o m  en frusen Mårra kan få lust att sjunga och dansa 

Den allra första Muminsången fick namnet Balen i Mumindalen  När den tecknade 
seriefiguren Mumin presenterades i England i mitten av 1950-talet ville förläggaren 
Charles Sutton ha ett musiknummer med i lanseringen för att utvidga marknaden  
Robert Farnon, som vid den tiden var en känd orkesterledare och kompositör ombads 
att skriva en sång  Han skrev en marsch, som uruppfördes i BBC:s tv-kanal den 8 juli 
1956  Tricket hade lyckats  Nu gällde det att få en text till marschen  En inspelning 
på vinyl med Danmarks radios underhållningsorkester under pseudonymen Melody 
Light orchestra skickades till Tove för att förses med text  Tove gick, som hon själv 
har berättat till Fazers musikhandel för att där få hjälp med avlyssningen  Hon fick 
ställa sig i ett litet avlyssningsbås och efter ett antal genomlyssningar hade Tove skrivit 
sin första Muminsång, Balen i Mumindalen, som 1958 spelades in av Maynie Sirén  
Världens första Muminsång hade sett dagens ljus och detta blev upptakten till en 
mängd Muminsånger av varierande karaktär 

När pjäsen Troll i kulisserna sattes upp på Casinoteatern i Stockholm insåg Vivica 
Bandler det faktum att publiken i Helsingfors och Stockholm är olika  I Sverige hade 
man i motsats till Helsingfors en etablerad revykultur med massor av sång och musik  
Och Troll i kulisserna hade ett endaste sångnummet, Slutsången  För vi gjorde en 
måne av silver, och en underbar krona av guld, och ett drama med rytande lejon, och 
ett tåg för effektens skull... I en intervju som tonsättaren och kapellmästaren Erna 
Tauro gav Finlands Rundradio 1982 säger hon att Vivica Bandler kom på idén bara 
några dagar före premiären  Det gällde alltså att snabbt få fram en handfull nya sånger  
Här gällde det samma som i så många andra sammanhang, en deadline står för den 
yttersta kreativiteten  Inom loppet av några dagar skrev Tove såväl Mumintrollets visa,  
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vilken Lasse Pöysti gjorde till ett örhänge som Lilla My´s visa  I den första inspelningen 
var Jutta Zilliacus, senare politiker och riksdagsledamot i flera repriser den argsinta 
men lyckliga My  Dessa två sånger är praktexempel på hur sånger personifierar 
gestalterna i Mumindalen  Lasse Pöysti i rolltolkning som Mumintrollet i Mumintrollets 
sång är oslagbar, likaså Elina Salos personifierade röst som Lilla My 

Att Tove Jansson hade en inbyggd musik i sina texter är självklart  Hon var en vän 
av jazz med Miles Davies, Duke Ellington, Louis Armstrong m fl  i främsta ledet  Det 
här vittnar om ett intresse för musik på ett djupare plan  Dessutom var hon fångad av 
rytmer  På några smalfilmer inspelade på Klovharun kan man se dansandets glädje i 
hennes kropp  Det råder inget tvivel om att Tove inte hade musik i sitt skrivande och 
jag vågar nästan påstå att hon hade en egen melodi i det mesta hon skrev i versform  
Tonspråket gav hon ifrån sig till Erna Tauro, som blev pricken på i  Erna var vid den 
tiden, d v s  i slutet av 50- och början av 60-talet pianist och kapellmästare vid Lilla 
Teatern i Helsingfors  Hon hade i likhet med Tove sin egen värld som fanns i musiken i 
flera generationer bakåt, jämfört med Tove, vars konst grundade sig på bildkonst  Erna 
var i själva verket utbildad sjukvårdare, men gjorde inhopp som pianist på Lilla Teatern 
efter sin dagssyssla på Kirurgiska kliniken  Muminsångerna i Troll i kulisserna var 
hennes första tonsättningar och de blev en vändpunkt i hennes karriär som tonsättare 
och ackompanjatör  Det skulle bli flera och i uttrycket annorlunda sånger  Höstvisa, en 
sång, som inte har anknytning till Mumindalen är utan tvivel den största framgången  
Den är en av de verkligt få finlandssvenska sånger som har fått vind under vingarna  
på en nordisk musikplattform  Erna som också gav toner till den texten har själv 
sagt att melodin var självskriven  Att läsa texten var detsamma som att tonsätta den  
Höstvisa är en sång som jag själv har uppträtt med sedan början av 70-talet och som 
aldrig känns meningslös  Den första inspelningen gjorde Erna själv för en sångtävling 
för radion  Höstvisa placerade sig trea  Ernas inspelning finns tyvärr inte bevarad   
Bo Andersson gjorde den första inspelningen på skiva, som blev en hit  När Cumulus 
några år senare spelade in den för ett skivbolag i Sverige var succén total  Jag har 
själv haft flera gånger tillfället att uppträda med den och det ligger något magiskt över 
den stämning som föds  Alla mötande blickar, all förundran över textens innehåll och 
alla de röster som isynnerhet i refrängen bidrar till tät samvaro kan inte beskrivas  
Tillsammans bidrar de här faktorerna till innebörden i citaten i början av min text,  
utan liv är sång och musik onödigt.

Själv blev jag mer eller mindre av en slump delaktig i denna Muminvärld och det 
är jag ödmjukt tacksam för  Jag blev ombedd att sjunga signaturmelodierna för  
tv-animationsserien I Mumindalen, som hade sin premiär 1991  Att stå med  
häpnadens finger i förvåningens mun var vad jag helt konkret fick uppleva inom 
loppet av några dagar  Efter tv-premiären 1991 blev jag uppringd av alla etablerade 
skivbolag i Finland, som alla hade ett intresse att ge ut låtarna på skiva  Problemet var 
att det fanns endast två sånger, I Mumindalen, d,v,s, Papapapaa...Maammamamaa 
och Hej Mumin  Pierre Kartner, holländsk låtsnickare fick snabbt en beställning på en 
repertoar för en LP, d v s  minst 12 sånger  Ett år senare såg LP´n Min Muminskiva 
dagens ljus  Det har gått över 20 år sedan dess och sångerna klingar fortfarande för 
nya öron flera gånger i året  I all sin enkelhet är sången I Mumindalen genialisk och 
som klippt och skuren för små Muminvänner  Det är inte ovanligt att det är den första 
sången ett barn lär sig  Sångerna börjar ha sina år på nacken, men jag har inte i 
min själ föråldrats just alls  Och jag har inte tröttnat på sångerna heller  Tvärtom, jag 
har tack vare Muminböckerna fått insikt och perspektiv på många livsviktiga frågor,  
jag har under tusentals konserter fått se glada barn med föräldrar, mor- och  
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farföräldrar, vänner och bekanta som i all enkelhet har något gemensamt i en så enkel  
sångrad som ”Mamamaaa....Papapaaa”  Och framför allt har jag haft roligt på ett 
lekfullt sätt, vilket är få förunnat i min ålder  Kan man begära något mera?

Tack Tove för allt du var och gav!

Benny Törnroos

Muumipeikko ja pyrstötähti -elokuvan ensi-illassa 2 4 1993 jaettiin kultalevyt  Kuvassa Dennis Livson, 
Tove Jansson ja Benny Törnroos 

Valokuva Benny Törnroosin albumi
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Tove Jansson – muistoja
   
Oli aurinkoinen loppukesän iltapäivä 1960-luvun toisella puoliskolla  Pohjois-
Karjalan saloseudulla isäni tuli ostosmatkalta Joensuusta ja olin äidin kanssa häntä 
veneellä vastassa linja-autolta  Asuimme kesät saaressa isovanhempieni kanssa  Jo 
venerannassa isä otti laukustaan esille jotain niin jännittävää, ettei se voinut odottaa 
kotiin saakka: siniselle ja hopealle kimaltelevan pallon  Se oli minulle  Pallo oli kuitenkin 
niin suuri ja sileä etten pienillä, kolmivuotiaan käsilläni saanut siitä tukevaa otetta, 
ja veneessä äitini piteli sitä  Pallon pinnasta näkyvät kuviot olivat mielestäni aivan 
samanlaisia kuin tyynen järvenpinnan taivaan ja pilvien heijastukset ja katselin niitä 
vuoronperään lumoutuneena 

Minulle kerrottiin kotona, että minulle oli avattu Yhdyspankkiin oma pankkitili ja tuohon 
palloon – maapallolippaaseen – saisin itsekin säästää rahaa  Mummo pisti siihen 
ensimmäisen pesämunan  Lippaan mukana tuli piirroskirjanen, jossa seikkaili muuan 
Muumipeikko ystävineen  Kun tekstit oli kerran minulle luettu, selasin kirjasta aina 
vain  Muumipeikon kuvaus matkoista maailmalle jäi pysyväksi haaveeksi, jota olen 
elämässäni toteuttanut mahdollisuuksien mukaan  Myös Muumipeikko ystävineen on 
seurannut mukanani Muumibuumista toiseen  Sitä myötä myös Tove Jansson sekä 
sarjakuvataiteilijana, kuvataiteilijana että kirjailijana on tullut tutuksi  

Ullamaija Pietarinen

Akateemisessa Kirjakaupassa oli  
Tove Janssonin tuotannon 
esittelytilaisuus  Varmaan 90-luvulla  
Tällaisia tilaisuuksia ei ollut kovin 
usein, joten kiinnostunutta yleisöä oli 
niin paljon, että sovittu signeerausaika 
ylitettiin  Tove ei itse ajanut autoa, 
Tuulikki tuli sovittuun aikaan häntä 
noutamaan ja jäi pöydän taakse 
istumaan ja odottamaan tilaisuuden 
jatkoajan päättymistä 

Minulla oli mukanani vuoden 1973 
painos suosikkiteoksestani Taikatalvi  
Vuoroni tultua hiukan hämilläni pyysin 
siihen signeerausta, vaikkei se 
ollutkaan juuri ostettu  Tuulikki vilkaisi 
kirjaa ja huudahti: ”Olipa jotakin 
ihanaa, siihen minäkin haluan pistää 
nimeni, kun se on ensimmäinen kirja, 
jossa olen mukana!”

Ullamaija Pietarinen

Valokuva Ullamaija Pietarinen
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Kertojanlahjat esillä jo esikoisteoksessa
Uusin lukukokemus voi olla usein vahvin  Näin kävi minulle  Vaikka olen lukenut 
muumikirjoja useat kerrat ja tehnyt niistä tutkimusta, oli Boel Westinin (2008) laatima 
elämäkerta Tove Janssonista hätkähdyttävin  Kuinka joku on voinut tehdä niin paljon 
työtä, sitä joutuu ihmettelemään  Tove Jansson oli hämmästyttävän ahkera  Hän ehti 
maalata, kirjoittaa, pitää näyttelyjä, tehdä kuvituksia, matkustaa, vastata kirjeisiin ja 
antaa haastatteluja  Hänestä mainitaan useaan kertaan, että Tove tuunaa  Hän oli 
todellinen työn sankari ja suoranainen työhullu  

Toven esikoisteos ei saanut sille kuuluvaa huomiota

Luin elämäkertaa, kirjoitin siitä uuden version kirjaani Lasten- ja nuortenkirjallisuuden 
maailma ja kävin läpi hänen teoksiaan  Luin hänen esikoiskirjansa Muumit ja suuri 
tuhotulva (1945, suom  1991) uudelleen ja totesin, että se oli väärin ymmärretty ja 
vaiettu  Sitä ei ymmärretty Suomessa, koska se oli fantasiakirjallisuutta  Siinä on yhtä 
hurjaa actionia kuin Voltairen Candidessa  Sen sijaan ranskalaiset olisivat varmaan 
ottaneet Tove Janssonin esikoisteoksen riemuiten vastaan  Olisikohan siellä ollut 
toisenlainen kannustus heti alusta lähtien? 

Vuoden 1945 lastenkirjasensaatio oli Astrid Lindgrenin Peppi Pitkätossu  Se oli voittanut 
ensimmäisen palkinnon lastenkirjakilpailussa  Kirjan saamat arvostelut olivat suopeat, 
sen sanottiin olevan kirja, jota oli odotettu  Sitä jonotettiin ennen joulua kirjakaupoissa 
ja kustantamon työntekijät päällikköä myöten valvoivat yön pakatakseen kirjoja 

Peppi Pitkätossukin oli kokenut kovia, sillä Bonniers oli palauttanut ensimmäisen 
käsikirjoituksen  Astrid Lindgren ei ollut kuitenkaan lannistunut vaan oli lähettänyt sen 
kirjoituskilpailuun ja tarjosi sitä uudestaan paranneltuna Rabén & Sjögrenille  Peppi ei 
ollut enää aivan niin ilkeä aikuisia kohtaan kuin aiemmassa versiossa 

Olisiko Suomessakin pitänyt järjestää kilpailu? Olisiko Muumi pärjännyt siinä 
paremmin? Ruotsalaisella kustantajalla A/B J  Hasselgrenin kustantamokirjakaupalla 
oli ollut ohjelmassaan julkaista useita suomalaisia kirjoja  Päätös oli tehty heinäkuun 
alussa 1945  Ruotsissa oli kuitenkin riitaa kannen tekstityksestä  Kiista selvisi vasta 
lokakuussa  Niinpä kirja ilmestyi loppuvuodesta  Jäikö muumikirja Peppi Pitkätossun 
varjoon? Niin kyllä tapahtui 

Seikkailullinen teos

Esikoisteoksen juonesta ei puutu käänteitä  Muumimamma ja Muumipeikko kulkevat 
ihmeellisessä metsässä  Metsässä hämärtyy, mutta valolähteinä ovat kukat  He 
irrottavat suuren tulppaanin, joka toimii valolähteenä pimeässä  Suuri käärme uhkaa 
hyökätä heidän kimppuunsa  Kukasta työntyy kaunis nainen, Tulppaana, joka saa 
käärmeen lähtemään tiehensä  Pimeydestä löytyy Nipsu, joka lyöttäytyy seurueen 
mukaan  He viettävät yön metsässä sammalvuoteella  

Muumipeikko kyselee isästään  Muumimamma kertoo, että Muumipappa on lähtenyt 
hattivattien mukaan ja kadonnut  Seurue itkee katoamista  Ylhäältä kuuluu ääni, 
joka haluaa auttaa seuruetta  Muumit saavat eteensä liukuportaat  Kertomus on 
yllätyksellinen, sillä yhtäkkiä seurue on maisemassa, jossa on jäätelöä, kehrättyä 
sokeria, limonaatia, suklaapaloja ja karamelleja  Seuruetta auttava herra on 
tehnyt lumotun puutarhan ja jopa auringon, joka on kuitenkin vain suuri lamppu   
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Muumipeikko ja Nipsu syövät itsensä makeisista sairaiksi  Vanha herra, joka valitti 
yksinäisyyttä, olisi pitänyt heidät vierainaan, mutta Muumimamma ei suostu jäämään, 
sillä lapset tarvitsevat oikeaa ruokaa  
 
Joukkue ajaa vuoristorataa uuteen paikkaan, jossa on meri ja ranta  Muumipeikko, Nipsu 
ja Tulppaana menevät uimaan  Muumimamma joutuu kokemaan muurahaisleijonan 
suuttumuksen ja on vähällä hautautua hiekkaan  Muurahaisleijona pitää rantaa 
omanaan eikä hyväksy alueelle tunkeilijoita  Seurue pakenee hattivattien veneeseen  
He ajelehtivat myrskyssä  Merenpeikko tulee ohjaamaan laivaa  Pelastuttuaan maihin 
seurue löytää tornitalon, jossa ystävällinen poika tarjoaa vanukasta  Poika osaa kertoa, 
mihin suuntaan Muumipappa on kulkenut jonkin aikaa sitten  Tulppaana jää pojan luo 
valmistamaan vanukkaita  
 
Matkan jatkuessa vastaan tulee tulva  Seurue pelastautuu vuorelle  Huonekaluja, 
taloja ja puita kelluu heidän alapuolellaan  Muumimamma löytää pullopostin, josta 
paljastuu Muumipapan kirje  Tulva on vienyt hänen talonsa, ja hän istuu puussa 
yksin nälissään ja viluissaan  Marabuhaikaran avulla muumit löytävät Muumipapan  
Hänen rakentamansa talo oli ajelehtinut kauniiseen laaksoon  He päättävät elää siellä 
elämänsä loppuun asti 

Muumimaailma muotoutunut jo varsin pitkälle

Kirjassa on monia muumimaailman perushahmoja  Muumipeikko on tyypillinen 
pikkupoika, joka kulkee äidin mukana  Muumimamma on heti turvallinen ja huolehtiva 
äitimuori  Hänellä ei ole vielä esiliinaa  Hänellä on käsilaukku  Sieltä löytyy kaikki 
tarvittava  Muumimamma ottaa sieltä kuivat sukat, kun Muumipeikko on kastellut 
jalkansa  Siellä on pulveria pahoinvointia ja särkyä varten  Kun muuta ruokaa ei 
ole ja nälkä on kova, Muumimamma tarjoaa Muumipeikolle ja Nipsulle suklaalevyn, 
jonka hän oli ottanut talteen pahan päivän varalle yksinäisen herran valtakunnasta  
Muumipeikkojen kerrotaan asustavan kaakeliuunien takana  Muumipappa oli rauhaton 
tyyppi, joka vaihtoi olinpaikkaansa  Hän oli joutunut tulvan takia erilleen perheestä  
Nipsu on alusta lähtien kaltaisensa pelokas ja epäluuloinen, ahne, naiivi ja tyhmä 
pikkuolento  Hän valittaa ja esittää ”tyhmiä” kysymyksiä  Hän paljastaa salaamatta 
tunteensa  Hattivatit ovat arvoituksellisia, päämäärättömästi liikkuvia, mykkiä, 
välinpitämättömiä ja tuijottavia olentoja  Myös Nuuskamuikkunen, Niisku ja Hemuli 
mainitaan  He ovat olleet haaksirikkoutuneita  Mörköä ei vielä ole  Hänen tilallaan 
on Suuri käärme, joka ei kuitenkaan ole toistuva hahmo vaan esiintyy vain kerran ja 
häipyy Tulppaanan sokaisemana 
 
Kirjassa on paljon seikkailua, täpäriä tilanteita, joista selvitään auttajan tai yllättävän 
käänteen avulla  Seikkailijat kohtaavat tuhotulvan, pyörremyrskyn, vihamielisiä eläimiä 
(Suuri käärme, merileijona, marabuhaikara) mutta myös auttavia olentoja (valaisevasta 
tulppaanista ilmestyvä tyttö, yksinäinen oman valtakunnan luonut herra, merivanukasta 
haaksirikkoisille tarjoava poika)  Pulloposti on hyvänä vihjeenä matkanteolle  Ihmisten 
ja eläinten sekamuotoiset oliot tai täysin mielikuvitukselliset oliot ja kasvit sekä vaihtuva 
maisema tuovat esitykseen eloa ja tempaavat lukijan mukaan  
 
Tove Jansson oli lapsuudessaan saanut kuulla paljon satuja  Perheen lapset saivat 
joululahjoiksi ja merkkipäiviksi kirjoja  Toven lempilukemista oli Tarzan, minkä vaikutus 
esikoisteoksessa voisi olla viidakkomaiset miljööt, runsas eläimistö ja kasvisto 
sekä puissa kiipeily  Valaiseva tulppaani, siihen syttyvä valo ja Tulppaana-tytön 
ilmestyminen kukasta vaaran hetkellä tuo mieleen sadun Aladdinin taikalampusta   
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Erona on kuitenkin se, että taikalampun henki teki ihmeitä toteuttamalla herransa 
käskyjä  Se ei irtaantunut lampusta  Tulppaana-tyttö sen sijaan lähtee muumien mukaan 
ja käyttäytyy kukasta irtauduttuaan ihmisen tavoin  Hän ei tee enää ihmetekoja 

Boel Westin (2008, 153) mainitsee, että Tove Jansson sai esikoisteokseensa vaikutteita 
Jules Verneltä (isän etsintä), H  C  Andersenilta (kukassa asuva Tulppaana-tyttö) ja 
Collodin Pinokkion haltijattaresta, jolla oli loistava sininen tukka  Westin pitää Tove 
Janssonin kuvitusta hyvänä, mutta itse olen toista mieltä  Kuvitus on ahdistava  
Se kehittyi loisteliaaksi Janssonilla vasta varsinaisissa kuvakirjoissa Kuinkas sitten 
kävikään? (1952), Kuka lohduttaisi Nyytiä? (1960) ja Vaarallinen matka (1977)  

Muisto Tovesta

Olen lukenut muumikirjat pojilleni heidän lapsuudessaan  Omassa lapsuudessani 
luin Topeliuksen Lukemisia lapsille, en niinkään muumeja  Mutta kun kuulin, että 
Tove Janssonille tulee kongressi, luin alkuvuodesta 1994 muumikirjat ja tein niistä 
muistiinpanot  Olin 1990-luvun alkupuolella seurannut alkavaa muumiboomia ja 
Muumimaailmasta käytyä keskustelua Turun ja Helsingin Sanomissa  Ihmettelin 
turkulaisten kielteistä asennetta  Olin ilahtunut siitä, että Muumimaailma tuli vihdoin 
Naantaliin  Kirjoittelin lehtiin 90-luvulla muumitutkimuksistani 
 
Tampereella pidetty konferenssi 7 –10 8 1994 oli innostavin tieteellinen kongressi, 
missä olen ollut  Silloin oli tilaisuus viettää Toven 80-vuotispäivää Tampereen 
kaupungintalossa ja taidemuseossa  Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti ja 
sen johtaja Riitta Kuivasmäki olivat nähneet todella paljon vaivaa  Tove tuotiin 
hevosrattailla kaupungintalolle  Hänelle pantiin seppele päähän ja soitettiin fanfaareja  
Otin videokameralla kuvia tapahtumasta ja haastattelin tutkijoita  Onnittelijat täyttivät 
kaupungintalon  Oli tilaisuus onnitella häntä ja puhua jonkin aikaa  Kysyin häneltä, miksi 
hän ei ollut pitänyt sadusta Punaiset kengät  Hän kertoi, että se oli liian julma  Kysyin 
asiaa ruotsiksi, ja hän vastasi ruotsiksi  Ehkä hän olisi yhtä hyvin ja mielellään puhunut 
suomeksikin  Kongressin osanottajat tekivät seuraavalla viikolla retken Klovharuun ja 
osallistuin myös siihen  Valitettavasti merenkäynti oli niin kovaa, että saarelle ei voitu 
rantautua  
 
On ollut ilo pitää luentoja Tovesta ja muumikirjoista  Turun opettajankoulutuslaitoksessa 
on luokanopettajaopiskelijoilla ollut vapaavalintaisena kurssina fantasiakirjoja, 
jolloin he ovat voineet tenttiä muumikirjoja  Opiskelijoiden kanssa on tehty  
vuorovaikutusdraama, jolloin on luettu novelli Kuusi tai Näkymätön lapsi  Novellin 
henkilöt arvotaan  Heille valitaan haastattelija tai useampi, jotka suunnittelevat 
kymmenisen kysymystä jotain lehteä varten  Valmistautumisaikaa on kymmenen 
minuuttia, jolloin roolihenkilö puolestaan ehtii eläytyä osaansa  Haastattelut esitetään 
luokan edessä  Tässä on työtapa, josta kaikki pitävät ja joka onnistuu aina 

Katri Karasma



49

Förstadagsfrimärken
Då jag våren 1962 var 6 år gammal och ännu inte kunde läsa, bodde vår familj på 
Älvbranten i Nykarleby  Där lärde jag mig Tove Janssons Vem ska trösta Knyttet? 
utantill, säkerligen genom att min mamma Kerstin Thors (1921-2010) läste högt för mig  
Ett par gånger fick jag sedan deklamera ur Vem ska trösta Knyttet? då vi hade gäster 

Trettio år senare den 9 10 1992, träffade jag Tove Jansson på huvudposten i Helsingfors, 
då hon som 78-årig signerade förstadagskuvert  Intressant är att jag skriver detta en 
trappa upp i samma byggnad – 20 år senare  Ett sådant förstadagskuvert med fyra 
Mumin-frimärken på har jag kvar hemma  De andra sex sände jag till vänner  Jag 
kommer här med ett utdrag ur mina dagboksanteckningar för den dagen 

“Jag är i 2 timmar på huvudposten,/   /, köper 7 förstadagskuvert à 10,40 mk med 4 
dagsfärska Muminfrimärken (alla olika) à 2,10 mk på  Därefter väntar jag till 18:20, 
dvs  i 1,5 timme på att Tove Jansson egenhändigt skall skriva på de 7 kuverten och 
ett plakat  Hon har varit där sedan kl 14 och hela tiden skrivit sitt namn under enbart 
ett finskspråkigt plakat  Mellan hennes underskrivningar säger jag, att det måste vara 
jobbigt att hålla på så länge  Tove säger, att hon ej kan göra det som en maskin  Jag 
säger, att hon säkert märkt hur omtyckt hon och hennes Mumintroll är  Hon instämmer 
i det  Jag säger sedan, att jag som finlandssvensk är stolt över att hon är en av oss  
Tove säger att det var vackert sagt  Hon är så gullig  Hon kunde bara vara 25 år av 
handstilen att döma  Ändå är hon väl 76-77 år ”

Holger Thors

Valokuva © Per Olov Jansson
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Tove Jansson elämässäni
Tove Janssonin muumeja luin ensimmäisen kerran vasta vuonna 1971, ollessani  
17-vuotias  Muumit eivät olleet vielä silloin mitään joka kodin kylpyvaahtotuotteita  
Aloitin viimeisimmästä muumikirjasta, Muumilaakson marraskuu 

Muumitarinoitten välittämä älykäs elämänilo tuntui pitävän minut hengissä 
nuoruuden vaikeina aikoina  Sain kirjoista valtavasti voimaa ja lohtua, innostusta ja 
elämänmyönteisyyttä  Tove Janssonin kirjailijalaatu on ollut minulle henkiseksi tueksi 
ja innoittajaksi omalla kirjailijanurallani  

Tove Jansson oli taiteilija sanan täysimmässä ja parhaimmassa merkityksessä  Hän 
kirjoitti täysin omaehtoisesti  

Nykyisin – ja perinteisesti – lastenkirjailijalta tivataan, mille ikäryhmälle hän kirjoittaa 
ja/tai kuinka paljon hän on perehtynyt lastenkasvatukseen, lapsipsykologiaan, 
lapsen kielelliseen kehitykseen jne  – Voin kuvitella, että jos joku Tove Janssonin 
muumihahmoista täyttäisi nämä sovinnaiset lastenkirjailijan tunnusmerkit, hän olisi mitä 
pedagogisin ja toimeliain hemulitäti! Ei siis ainakaan Nuuskamuikkunen, Muumipappa 
tai Muumimamma  Sen kaltaiseen roolinottoon ja toimenkuvaan he olisivat aivan liian 
epäsovinnaisia ja taiteilijoita  

En tavannut koskaan Tove Janssonia, mutta kerran olin hänen kanssaan 
puhelimessa  Olin silloin nuori kustannustoimittaja kustannusosakeyhtiö Otavassa 
ja tarvitsin Janssonilta luvan käyttääkseni erästä hänen tekstiään toimittamassani 
näytelmäantologiassa  Lähetin asiasta viestin Otavan kuriirilla Luotsikadulle  Kului 
vain hetkinen ja puhelin työpöydälläni pärähti  Siellä oli iloinen Tove Jansson! Muistan 
yllätykseni, syvän hämmennykseni ja kiitollisuuteni, että hän puhui suomea  Puhelu 
sujui ja asia tuli hoidetuksi, vaikka kaiken aikaa päässäni takoi kuin säkenöivin ja 
kimaltavin kirjaimin: puhut tällä hetkellä puhelimessa Tove Janssonin kanssa, puhut 
tällä hetkellä puhelimessa Tove Janssonin kanssa... 

Vaikka muumikirjat olivat jääneet minulle lapsuudessa vieraiksi, olin pienestä pitäen 
katsellut kotona äidin lipaston yläpuolella ollutta Tove Janssonin maalausta  Se oli 
luonnos Teuvan kirkon alttaritauluun Kymmenen neitsyttä  Yhä katselen sitä, nykyisin 
oman kotini seinällä  

Tove Jansson asui jonkin aikaa isovanhempieni, rovasti Jussi Annalan ja ruustinna 
Selma Annalan luona Teuvan pappilassa ollessaan maalaamassa Teuvan kirkon 
alttaritaulua 1953  Selma-mammani oli hyvä ruuanlaittaja ja Jussi-pappa erinomaisen 
rehevä ja sydämellinen seuramies  Heillä oli kuulemma varsin mukavaa keskenään, 
ja uskon Tove Janssonin voineen myös huoletta tuprutella savukkeitaan niin ylhäällä 
vinttikamarissaan kuin alakerrassa, sillä isoisäni Jussi oli suuri Signorina-sikareiden 
ystävä ja nautti tästä etuoikeudesta ynnä hyvistä keskusteluista  

Ehkäpä jonakin tuollaisena seurallisena iltana he, Jussi ja Tove, saivat myös kutkuttavan 
ja kumpaakin mainiosti kuvaavan idean lähteä ryöstöretkelle erääseen riiheen   

Kun Teuvan vanha kirkko oli palanut ja arkkitehti Elsi Borg oli saanut tehtäväkseen 
suunnitella uuden kirkon, hän oli halunnut poistattaa sieltä vanhasta kirkosta 
säästyneen suurehkon krusifiksin  Krusifiksi oli – jostakin syystä – pantu säilöön tai 
piiloon erään maanviljelijän riiheen  No, nyt nämä kaksi, rovasti ja maalari, lähtivät 
yösydännä jalkaisin kohti riihtä ja kantoivat sen, toinen toisesta, toinen toisesta päästä 
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kiinni pitäen, talvikuutamossa takaisin kirkkoon  Hieman ilkikurinen juoni pantiin 
toimeen edellisenä yönä, juuri ennen ensimmäistä adventtisunnuntaita, jolloin kirkossa 
oli määrä aamujumalanpalveluksessa alkaa kirkon juhlallisten vihkiäisten  Koko kirkko 
tuli olemaan täynnä papistoa, piispoja ja juhlivaa kirkkokansaa  Ei siis ollut mitään 
mahdollisuutta edes itsellään arkkitehti Borgilla enää poistaa krusifiksia kirkosta  

Kirkon vihkiäisistä ja alttaritaulusta on tallella suuri määrä valokuvia, mutta mikä 
merkillistä ja valitettavaa, ainoastaan yksi pieni kuva taiteilija Tove Janssonista  Senkin 
näppäsi kuin ohimennen tätini mies vaatimattomalla kamerallaan  Kuvassa ovat 
hymyilevä arkkitehti Elsi Borg ja ujon oloisesti sivuun katsova nuori Tove Jansson  

Nyt, yli puolen vuosisadan jälkeen, Teuvan kirkko alttaritauluineen on ”muumibuumin” 
myötä alkanut kiinnostaa yleisöä niin, että jopa japanilaisia turisteja tulvii sinne 
kuulemma bussilasteittain  Niin kummallisesti asiat ja aikakaudet risteävät  – Itse 
mietin usein haikeana, miten hauskaa ja antoisaa olisi ollut saada aikuisena jutella 
isovanhempiensa kanssa ja kuulla heidän kertomaansa, ellei aika olisi tullut väliin 
ja erottanut  Olisin saanut kuulla siitäkin ajasta, jolloin Tove Jansson asui ”meillä”, 
luonnosteli nuoren tätini Eevan sikeästi kivellä nukkuvaksi neitsyeksi, istui Papan 
kanssa työhuoneen suurissa siannahkanojatuoleissa tai Mamman herkkujen äärellä 
ruokapöydässä, hävisi vinttikamariinsa, tai kiinnitti kylmässä kirkossa neitsyille 
lehtikultaa lasittomista ikkunoista puhaltavan tuulen kanssa taistellen, päällään kylästä 
lainattu paksu lammasturkki, ja kirkonpenkissä puoliksi hörpitty keltainen jaffapullo   

Maria Vuorio
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Nyt siitä tuli lituskaa, tokaisi Myy
Sain lapsena oman muumikirjan Kuinkas sitten kävikään  Opettelin sen ulkoa  Nautin 
erilaisista, jokaista tapahtumaa kuvaavista fonteista  Ihmettelin taitoa leikata sivut 
niin, että kaikista aukeamista näkyy reikien kautta kirjaa eteen- ja taaksepäin ja että 
jokaiseen aukeamaan on kekseliäästi piilotettu Tove-nimi 

Olen lukenut tyttärentyttärelleni kymmeniä ellei satoja kertoja sitä samaa monta kertaa 
teipattua rakasta kirjaa  Ihan kaikkea en enää osaa ulkoa  

Monia muumikirjojen sanoja tai sanontoja jäi elämään lapsuuden perheeni arjessa  
Äitini sanoi toisinaan imuroidessaan: ”imurin kita hirmuinen”, tai kun jokin rapisi jossain, 
se oli tiskipöydän alla asuva ”Radamsa”  Joskus huomasimme, että ”tästedes juodaan 
mehua” tai ”me jäätiin kirjaan, virkkoi Myy  Niin käy kun liiaks’ kehittyy” 

Riitta-Sisko Stedt
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Tove Janssonin ohje
Toimittajan ja dokumentaristin työssä ei koskaan tiedä, kenen kodista itsensä löytää  
Kaksikymmentä vuotta sitten olin 27-vuotias Helsingin Sanomien kesätoimittaja  Minun 
piti tehdä 80-vuotispäivähaastattelu Tove Janssonista 

Pää pilvissä, viskipullo kainalossa kiiruhdin kohti Ullanlinnankadulla sijainnutta 
Janssonin asuntoa  Sen ylimmän kerroksen kattoateljeessa minut otti vastaan 
kapeaharteinen, kumara nainen  

Oli painostavan kuuma kesäpäivä, koko Helsinki odotti myrskyä  Ateljeessa lämpötila 
oli noussut jo vaarallisiin lukemiin  Joimme silti myöhään iltapäivään iloisina viskiä, 
katselimme toisiamme ja söimme samassa talossa asuvan Toven puolison, graafikko 
Tuulikki Pietilän leipomia herkkuja  Sain oppia, ettei ateljeessa asunut mikään 
poliittisesti korrekti satutäti, vaan riemastuttavan pisteliäs, lämminsydäminen kirjailija  
”Äsch, että taiteilijalla olisi muka joku tehtävä, ja paskat!” Jansson sanoi  ”Me teemme, 
mitä meitä huvittaa  Joku kysyi, mitä tarjottavaa sinulla on tuleville sukupolville, johon 
minä vastasin, että ei mitään! Minä vain kirjoitan itselleni, huu haa! Olipas ilkeästi  
sanottu! Taiteilijan pitää saada työskennellä vain itselleen, se on ainoa mahdollisuus ”

Kun lähetin jutun tarkistettavaksi, Tuulikki Pietilä raivostui Toven puolesta  Hän huusi 
puhelimessa, etten taida tietää, miten syntymäpäivähaastatteluja tehdään  Juttu oli 
aivan liian paljastava!

Palasin rouvien luo etsimään ratkaisua, mutta Tuulikki jatkoi tulitustaan  Tove yritti 
tulla makuuhuoneen puolelta sovittelemaan, mutta Tuulikki lähetti tämän nopeasti 
takaisin 

Juttua ei koskaan julkaistu, mutta tallensin sen itselleni  Ymmärsin, että Tuulikki, 
Muumien Tuutikki, oli viisaasti suojellut heille merkityksellisintä  Olinhan saanut 
todistaa myös kahden naisen rakkaustarinaa, jollaista vielä 1980-luvun alun Suomessa 
pidettiin virallisesti sairautena  Parisuhteesta Tove oli sanonut nuorelle toimittajalle 
jotain tärkeää, jonka merkityksen alan vasta nyt ymmärtää:

”Nyt kun on ikivanha, on oppinut edes jotakin  Rakastetun pitää antaa olla myös 
rauhassa, siinä kaikki ”

Virpi Suutari
(kirjoittajan luvalla, juttu julkaistu Helsingin Sanomissa 26 1 2014)
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Itsehoitoa Toven kirjoilla
Olen yökylässä ystäväni Memmun luona  On myöhäinen, pimeä syksy vuonna 1972 
ja olen 13-vuotias  Olemme kaksin valtavassa talossa ja makaan Memmun siskon 
vuoteessa  Memmu lukee ääneen Tove Janssonin kirjaa Taikatalvi  Olen saanut hyvin 
syödäkseni ja päässyt ihan oikeaan suihkuun  Olo on rauhallinen, puhdas ja onnellinen  
Peittokin on pöyheämpi kuin kotonani ja lakanat tuoksuvat puhtaammin  Olen täysin irti 
omasta karusta todellisuudestani, joka sisältää sekavaa uhkaa, mielisairaita ihmisiä, 
väkivaltaa ja ahdistusta  Nautin vain Memmun äänestä ja tarinan lämpimästä voimasta  
Samastun voimakkaasti Muumipeikon yksinäisyyteen hänen herätessään kesken 
talviuniensa hiljaisessa muumitalossa  Nautin innokkaasti hänen selviytymisestään ja 
oppimisestaan  Nukun yöni niin hyvin ja levollisesti, että aamulla olen siitä ällistynyt 

Tahdon heti lisää tätä samaa lääkettä, joka niin kokonaisvaltaisesti helpotti kaikkia 
vaivojani ja orpoa oloani  Käyn kirjastosta hakemassa lisää muumikirjoja ja ahmin ne 
omassa rauhassani kaikki  Olin aikaisemminkin niitä lukenut, mutta silloin ne eivät 
olleet auenneet minulle  Nyt joka lauseessa asuu viisaus ja suuri elämänilo  Jokainen 
hahmo lisää ymmärrystä itseen ja jopa muihin ihmisiin  Luen kirjoja hitaasti, nautin joka 
lauseesta ja merkitykset avautuvat  Nyt juuri ne osuvat oikeaan aikaan ja paikkaan ja 
puhuttelevat minua vahvasti ja hellyydellä  Toven luomat pienet ötökät antavat oikeita 
aseita, voimaa, huumoria ja näkökulmaa omiin ongelmiin  Voin sovitella itseni ylle eri 
tyyppien katsantokulmaa ja asennetta  Asetun sujuvasti Muumilaakson asukkaaksi; 
tänne minä sovin omituisuuksineni ja tänne minä kuulun! Omassa todellisessa 
kotilaaksossani sovellan muumien oppeja käytäntöön 
 
Jatkan itsehoitoa tietysti myös Toven novellikirjoilla  Ne antavat saman lohdun ja 
rohkaisun ja valavat voimaa väsyneeseen mieleen  Suuri huumori punoutuneena 
traagisiinkin sattumuksiin on helpottava ja vahvistava asenne, joka keventää elämistä 
ja vaikeuksia juuri oikealla tavalla 

Toven kuvat ja kuvakirjat vaikuttavat visuaaliseen maailmankatsomukseeni  Vuosien 
varrella Toven kuvat ja tarinat avaavat minulle eri kerroksiaan todellisen taiteen 
tapaan  Eri elämänvaiheissani niistä löytyy aina vain lisää sisältöä ja ammennettavaa 
kulloisiinkin tilanteisiin ja tarpeisiin 

Nyt myöhemmin, kun olen lisääntynyt Mymmelin lailla, on suloista lukea jälkikasvulle 
muumien seikkailuja ja nähdä, kuinka tarinat jännittävät ja naurattavat heitäkin  Itse 
nautin nykyään eniten novelleista ja niiden absurdeista tai todentuntuisista tarinoista 
ja henkilöistä  Niistä löytää aina uutta herkuteltavaa 

 Annikki Vähätalo
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Sent i november
I januari 1971 köpte jag Sent i november  Det var med en känsla av vemod som jag 
började läsa den – det verkade ju vara den allra sista boken om Mumindalen och dess 
invånare  Ända sedan dess har den haft en hedersplats i min bokhylla  

Nästan varje år sedan dess läser jag om den  I november 2012 var det säkert för 
trettionde gången  

Läsningen följer vissa ritualer  Först bläddrar jag igenom den, långsamt  Jag stannar till 
vid de meningar och stycken som jag strukit under, med tunn blyertspenna  Som detta, 
på den allra första sidan  Det är förstås Snusmumriken som gett sig av från dalen  ”Ett 
uppbrott kommer som ett språng! Med ens är allting förändrat och den som ska resa 
är rädd om varenda minut, han drar upp tältpinnarna och släcker glöden snabbt, innan 
han blir hindrad och utfrågad, han springer medan han kränger ryggsäcken på sig och 
är äntligen på väg, plötsligt lugn som ett vandrande träd med varje blad i fullständig 
vila. Tältplatsen är en tom rektangel av vitnat gräs. Och senare på morgonen vaknar 
vännerna och säger: han har gett sig av, det blir höst.”

Den lilla homsan Toft är istället på väg dit  Han ser dalen framför sig  Allt ska vara 
precis som det alltid har varit  Det ska vara sommar och alla ska vara glada  ”Nu 
kunde homsan Toft se prydnadskulan av blått glas som låg på sin stolpe längst borta i 
trädgården. Det var muminpappans glaskula och den var det finaste som fanns i hela 
dalen. Den var magisk.”

Och så är det Filifjonkan som blir utelåst på sitt regnvåta tak när hon ska tvätta sina 
fönster  Trasan fastnar i fönstret, kanske kan hon ta tag i den och på så sätt rädda sig: 
”O låt den hålla, låt det vara den nya, fina och inte den gamla ... Jag ska aldrig mer 
spara på gamla trasor, jag ska aldrig mer spara på någonting, jag ska slösa, jag ska 
sluta städa, jag städar för mycket, jag är pedantisk ... jag ska bli nånting helt annat än 
en filifjonka ...” Var skulle hon kunna bli en annan filifjonka om inte i Mumindalen? Hon 
beger sig dit och hon har en present till familjen i sin väska 

På ett helt annat ställe vaknade hemulen långsamt  ”Han kände igen sig själv och 
önskade att han hade varit någon som han inte kände.” 

Han bestämmer sig också för att bege sig till Mumindalen  Han ska överraska dem, 
skoja med dem så att de inte känner igen honom  ”Öppna i lagens namn! vrålade 
han. Han stod stilla och väntade, skakande av skratt. Huset var tyst. Regnet tog i, det 
föll och föll över den väntande hemulen och i hela dalen hördes ingenting annat än 
prasslet av fallande regn.”

Sedan kommer Onkelskruttet och Mymlan och till sist även Snusmumriken i sina gröna 
kläder - för han har tappat bort sin melodi och tror att om han återvänder till dalen 
kommer han att hitta den igen 

Så samlar Tove Jansson dem, detta gäng av udda existenser och alla har de sina 
stora förväntningar  Och det är muminfamiljen som ska uppfylla dem 

Men ingen är hemma  Huset är tomt och tyst  Deras besvikelse är stor  Deras 
misstänksamhet mot de andra gigantisk 
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Men efter ett tag sker det något med dem  Muminfamiljens hus är som muminpappans 
glaskula – det är ett magiskt hus  Det är just frånvaron av familjen, minnet av den, som 
får dem att hitta det de letar efter, sig själva  En insikt  Eller kanske - en melodi? Vad 
mer är: när de ger sig därifrån, alla utom homsan Toft, då är det inte alls ett vemodigt 
avsked, det är en början  Varje gång  ”Och nu såg homsan Toft stormlyktan som pappan 
hade hängt i masttoppen. Den hade en mild varm färg och den brann stadigt. Båten 
var mycket långt borta. Homsan Toft hade god tid på sig att gå ner genom skogen och 
följa stranden till båtbryggan, precis lagom för att ta emot fånglinan.”

Jag läser och försöker förstå hur Tove Jansson bär sig åt  Hur är det möjligt att skapa 
ett litet filosofiskt mästerverk om hur det är att leva, ensam och tillsammans med så 
enkla medel? Alla hennes karaktärer - vi känner dem väl varenda en av dem  Men inte 
bara som sagofigurer! Vem har inte mött en filifjonka? Eller en hemul? Hur gör hon? 
Vad är hennes hemlighet? Och teckningarna sen! 

När jag sätter tillbaka Sent i november i bokhyllan – ofta har det då hunnit bli december 
– gör jag det med en känsla av att ha varit med om något storslaget  Som kräver att 
jag om och om igen återvänder, inte för att få svar utan för att upptäcka nya frågor att 
ställa 

För några veckor sedan hände det så något  Jag rensade bland mina gamla brev, 
vykort, foton, anteckningsböcker – sorterade, kastade, sparade, häpnade  I en av 
kartongerna, gömd bland mina anteckningar från den gången när jag läste Barns och 
ungdoms läsning, fanns en kopia ur BLM nr 1 1959  Det var en essä om Elsa Beskow, 
författaren var Tove Jansson  Rubriken var: Sagan inom verkligheten. Den ärliga Elsa 
Beskow.

Det börjar med att Tove Jansson går förbi en bokhandel där man i skyltfönstret 
skyltar med Elsa Beskows Blomsterfesten i täppan  Hon minns den väl: ”En av de där 
sönderlästa och dyrkade böckerna som senare försvinner, hamnar gudvetvar när man 
bli tonårig och fruktansvärt fullvuxen och litterär.”

(Jag sitter nu här med min egen sönderlästa blomsterfest framför mig, bläddrar och 
känner Tove Janssons barnsliga förtjusning inpå bara huden )

Medan hon går in i affären för att köpa boken minns hon bilden av Fru Kastanjeblom, 
hur den blir mer och mer tydlig  Hon minns färgerna, den skinande vita klänningen, en 
svartgrön lövmassa, ett åskväder som mullrar bakom en obestämd horisont   

Så fick hon boken och slog upp sidan  Kastanjeklänningen är vit men där finns inget 
av det mörka, lövmassan var några ljusgröna blad, himlen blekblå  

Tove Jansson börjar studera flera av Beskows böcker  Hon ser då att: ”hon målade 
ärligt och kärleksfullt lite mossa, några linnéor och plötsligt har man hela skogen 
omkring sig med dunkel och väldighet och kan gå hur långt in i den som helst.”

Och så skriver hon något som jag tror är åtminstone en nyckel till hennes eget 
skapande, det som man känner så tydligt när man öppnar en av hennes böcker, det 
som gör att man vill gå in i dem om och om igen: ” … hon tyckte om sitt arbete, att det 
var ett naturligt behov att måla småkryp och ungar, blommor och skogsbackar --- 
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Jag tror att uppriktigheten, glädjen att arbeta är oerhört viktig för den som gör en 
barnbok. Barn är fruktansvärt klarsynta, de genomskådar det som inte är äkta och 
tappar intresset---

Hennes böcker är rena och självklara, och därför kommer ungar att tycka om dem i 
alla tider och vila i dem ibland när barndomen är slut ”

Jag tror att Tove Jansson här berättar om sitt eget konstnärskap  

Min biologiska barndom är slut sedan länge  Men jag öppnar Tove Janssons böcker, 
inte så mycket för att vila i dem, utan för att om igen häpna över hennes klarsynthet, 
äkthet och uppriktighet  Däri ligger hennes storhet  

Och den tar aldrig slut 

Gull Åkerblom
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Seikkailujen muumilaakso
Muumipapan urotyöt on Tove Janssonin tekemä lempikirjani, olen lukenut sen 
neljä kertaa ainakin kesällä  Sitä on todella mukava lukea, ainakin kun olen omalla 
kesämökilläni, joka on lähellä järveä  Kun loikoilen riippumatossani, niin silloin tekee 
kovasti mieli lukea muumisarjakuvia tai -albumeja sekä -kirjoja  Mutta erityisesti olen 
lukenut Muumipapan urotöitä, joka avaa minulle fantasiaovia  Kun luen sitä, niin minun 
itsekin tekee mieli lähteä jokilaivalla tai pienellä aluksella kohti tuntemattomia paikkoja 
tutkimaan, enkä pane pahakseni, että seikkailut odottaisivat minua niissä paikoissa  
Kun ajattelen miten Muumipappa nuorena päätti lähteä etsimään seikkailuja, ja miten 
hän löysi itselleen elämänsä ensimmäiset ystävänsä  He olivat todella mielenkiintoisia 
hahmoja kuten Fredrikson, niin kekseliäs ja positiivinen hahmo, sitten Hosuli, joka 
on vähän hupsu ja arka, mutta niin keräysvimmainen hahmo, ja Juksu joka on hyvin 
laiska, mutta aika rauhallinen sekä itsenäinen, ja sitten nuori Muumipappa, joka oli 
niin seikkailunhaluinen sekä utelias ja joka halusi melkein aina tietää, missä oli merta 
tai jännitystä, joka kiehtoi niin kovasti häntä ettei pysynyt paikoillaan  Mutta asiat 
muuttui silloin, kun hän pelasti nuoren Muumimamman myrskyisestä merestä, niin 
silloin nuoren Muumipapan elämä muuttui  Hän rakastui saman tien Muumimammaan, 
ja he rakensivat yhdessä muumitalon ja perustivat perheen, niin silloin Muumipappa 
päätti, että hänen seikkailunsa olivat ohitse  Mutta hän ei heittänyt niitä syrjään vaan 
alkoi kirjoittaa muistelmia, joita hän yhä edelleen kirjoittaa  Niitä tarinoita, jotka myös 
saattavat syntyä lukijan mielessä, koska muumit eivät koskaan kuole, kun niistä 
puhutaan ja kirjoitetaan jatkuvasti, ja niiden tarinat jatkuvat monta vuotta, vaikka niistä 
on kirjoitettu melkein sata vuotta, niin niiden tarina jatkuu ainakin tuhanteen vuoteen 
se on vissi ja varma! Kuten on sanottu “ Ei muumitaloa lukita yöksi” 
 

Kalle Heino
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Koti kodittomille
Vaarallinen juhannus on filosofinen ja tärkeä kirja teatterista taidemuotona vähän 
samaan tapaan kuin Thomas Mannin Tohtori Faustus modernista taidemusiikista tai  
F  Scott Fitzgeraldin Pat Hobby Stories elokuvanteosta 

Kun tsunami iskee Muumilaaksoon, perhe pelastautuu uivaan oopperaan, 
teatterilaivaan, jota he eivät tunnista teatteriksi  Monella tapaa sivistyneet muumit 
ovat säilyneet neitseellisinä teatterin suhteen, esittävä lavataide on heille tuntematon 
inhimillisen toiminnan muoto 

Koko käsite ’teatteri’ on muumeille (toisin kuin Nuuskamuikkuselle) käsittämätön  
Jorge Luis Borges avaa vastaavalla menettelyllä teatterin ihmettä ja mysteeriä 
kirjoittamalla novellin Aristoteleen Runousopin, eli varhaisimman tragedian teorian, 
arabiankielisen käännöksen tekijän näkökulmasta  Hepun käännöstyö pykii, koska 
hän ei voi teatterittoman kulttuurin jäsenenä tajuta, mitä ihmeen ilmiötä Aristoteles 
määrittelee ja säännöstöi  Samaan aikaan lapset leikkivät pihalla rosvoa ja poliisia    
Näyttämö (talo, josta puuttuu yksi seinä), näyttämökoneisto, esiriput, kulissifondit, 
pyörönäyttämö, kuiskaajankoppi, rekvisiittavarasto, kipsihillo, puinen omena, 
efektilaitteet, peruukkitelineet, puvusto… Teatteri on tietämättömälle tunkeilijalle 
kauhistuttava, pohjattoman pelottava paikka 

Onneksi muumit ovat lunkeja selviytyjiä, muuten heiltä olisi voinut lähteä järki ja henki  
Rationaalinen Homssu ahdistuu syvästi näyttämön järjestäytyneestä järjettömyydestä  
Epätoivoiset naishahmot löytävät jotain lohtuakin tästä toisenlaisesta todellisuudesta, 
joka katkaisee arkisen ahdistuksen  Vaikeaa depressiota sairastava Miska saa 
kipeää nautintoa teatterin selittämättömästä kohtalokkuudesta  Juureton, osaton 
kääpiösiskonsa Myyn yksinhuoltaja Mymmeli alkaa nopeasti olla kuin kotonaan  
Mymmeli: ”Minä pidän tästä. Tuntuu kuin mikään ei oikeastaan merkitsisi mitään.”
Myy: ”Merkitseekö se sitten?”

Vanha teatterirotta Emma pikakouluttaa perheen teatteritaiteen käsitteistöön ja 
semiotiikkaan: ”Ruokakomero! Te luulette, että kuiskaajankoppi on ruokakomero!  
Ja te luulette näyttämöä salongiksi ja kulisseja tauluiksi! Esirippu on muka ikkunaverho 
ja rekvisiitta joku setä!”

Emma on Jouko Turkan veroinen teatterin sydämenurheilun puolestapuhuja ja 
agitaattori ja piiskaa venepakolaisista oivallisen ensemblen, joka valmistautuu 
tohinalla Jalopeuranmorsiamet eli Sukulaisuuden siteet -tragedian kantaesitykseen  
Tässä Jansson demonstroi aivan oikeaa oivallusta, että teatteri on pohjimmiltaan hyvin 
yksinkertainen peli, nopeasti omaksuttavissa, periaatteessa kaikkien tavoitettavissa  
Kenraaliharjoituksen hedelmällisestä katastrofista porskutetaan iloisesti ensi-illan 
totaaliseen kaaokseen, jossa todellisuus ja näyttämön todellisuus yhtyvät niin että lava 
tömisee ja kulissia kaatuu!

Ja niinhän hyvässä teatterissa aina käy, kuten Tove Jansson viisaasti ja hauskasti 
osoittaa tässä Vivica Bandlerille omistetussa pienimuotoisessa mestariteoksessaan  
Tulva laskee ja muumit soutavat takaisin Muumilaaksoon  Surkeimmat ja kodittomimmat 
luuserit, Miska, Homssu ja 24 Nuuskamuikkusen pelastamaa orpolasta jäävät 
uudistamaan teatteritaidetta Emman johdolla 
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Totta tämäkin, teatteri, taiteista inhimillisin, on kautta aikojen ollut perhe niille, joilla ei 
perhettä ole  Rampin molemmin puolin 

Juha Hurme

Valokuva © Per Olov Jansson
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Talven taikaa
Rakastan valkoista ja luonnon valoa  Oli luminen talvi (1991–1992), kun sahasin 
ensimmäiset muumihahmot lapselleni  Ripustelimme niitä lumisille omenapuun 
oksille  Sittemmin tutkiskelin työkseni muumikirjojen kuvia vuosikausia löytääkseni 
sympaattisimman Muumipeikon katseen  Vihdoin löysin sen – Taikatalvesta  Siinä 
Muumipeikko katsoo ylöspäin – ihana katse – niin kuin koirallani Nuuhkulla  
 

Nimimerkki Aprilmai
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Säg skit så går det bättre!
Jag står i en stor, stökig sal med golv av trä och målfläckar överallt  Där finns skärmar 
och gamla smutsiga stolar och så vi; några kusiner, en del andra barn och någon 
vuxen 

Det här rummet är en repetitionssal på Åbo Svenska Teater, det vet jag, och mitt 
framför mig, kikande fram över en av skärmarna, står farbror Uffe med allvarlig min 
och stirrar ner på mig med det ena ögats pupill förstorad  Jag tittar tillbaka och håller 
ett manuskript i handen, men jag kan inte hålla mig för skratt  Uffes öga är så konstigt 
och han stirrar så förfärligt  Men till slut minns jag att det här ju är på riktigt, inte en 
av de stunder då han berättar en saga eller skojar med oss syskonbarn  Jag vet att 
vi repeterar en pjäs som heter Hemulen som älskade tystnad och att farbror Uffe är 
just den hemulen som vill bli lämnad ifred  Det här är ett teaterstycke som handlar om 
mumindalen  Fast något mumintroll finns inte med  Däremot några bullriga hemuler, 
en massa homsor och knyttet Salome  Alla homsor och knyttet spelas av mina kusiner 
och kompisar  En av hemulerna känner jag lite, Battilana kallas han  

Jag lugnar mig och säger min replik  Den har jag numera glömt  Men jag minns att jag 
började en replik med att säga “hotfullt” och fick då en lärorik undervisning i att de där 
kommentarerna som står i annan stil före replikerna inte skall sägas, de förklarar HUR 
du skall säga dem  Så då fick jag fundera på vad det betydde att säga något hotfullt 
En annan replik som jag kommer mycket bra ihåg var “SPIK VAR DET! OCH HELVETES 
STORA TVÅTUMSPLANKOR”  Under generalrepetitionen stod jag uppe på en av 
balkongerna och skrek den till Uffe som stod nere på scen  Då steg min pappa, som var 
med bland publiken denna kväll, upp och ropade till mig något i stil med “Anso var tyst! 
Man får inte svära!” varpå regissören, Ingeborg Spiik, i sin tur steg upp och lugnade 
honom med att säga något i stil med “Fadern ska vara tyst  Det hör till pjäsen” 

Dessa korta men tydliga minnesepisoder, så som jag kommer ihåg dem, är några av 
de få jag har just från repetitionerna  Men de utgör ändå bara en liten del av den stora 
känslan som överväldigade mig under hela den tid pjäsen uppfördes  Jag var åtta år 
gammal och spelade Lilla My på Åbo Svenska Teater  Episoden med min farbror som 
stod och stirrade över skärmen blev så småningom en del av den scen där Hemulen 
äntligen får vara i fred i sin farmors gamla övergivna park och där han blir störd av 
någon som kommer till porten  Porten minns jag så väl, liksom den stora portnyckeln 
som klirrade i min farbrors hand och hans mjuka knarriga skor på det stora scengolvet  
Ljudeffekten av ett hårt regn minns jag också, liksom den tjocka lukten av klibbigt 
teatersmink runt näsan, det skumma ljuset och plastblommorna  Och naturligtvis 
krokodilen (som jag tror att man fick rida på) och karusellen och hängmattan, som 
hemulen hängde i  Jag sprang omkring i farmors förvildade park, med det hemlighetsfulla 
nöjesfältet och gjorde små bustrick  Jag stack Hemulen i baken med en spik, där han 
hängde i hängmattan, för jag tyckte han var lite tråkig  Det behövdes lite liv i honom! 
Och det behövdes någon som ruskade om honom lite försiktigt 

Det är nog just det jag än i dag tror att Lilla My har för sig  Hon förstår att alla någon 
gång ibland behöver ruskas om lite  Hon är inte elak eller retsam utan bara rakt på sak, 
den som vågar säga att saker är som de är, och med den självklara tanken att alla skall 
ha roligt och behöver uppleva ett äventyr alltid nu och då 

Efter föreställningarna fick jag och homsorna visa barnen från publiken vad man 
kunde göra på scenen, för de blev alltid uppbjudna att komma och bekanta sig  
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med nöjesfältet efteråt  På det villkoret att de var mycket tysta  Det var en magisk 
stund, då scenen var full av tysta lekande barn  Jag kan inte minnas om de småningom 
började föra oljud eller inte  För mig blev den tysta leken, då det enda som riktigt hördes 
var lätta springande steg, det mjuka bullret från karusellen och knarret från scengolvet, 
en förtrollande och hänförande upplevelse och känslan av den sitter ännu kvar 

Det här var min första bekantskap med Toves värld som en fysisk plats  En presentation 
där det första intrycket blev det rådande  Då jag började läsa Vad tror du att det hände 
sen och Vem ska trösta knyttet för mina egna barn nästan tjugo år senare var det 
just denna samma stora känsla som kom över mig  För mig har mumindalen förblivit 
just sådan; tyst och lite ängslig, småprasslig och hemlighetsfull, tisslande, tasslande 
och lite gömd  Vacker, enastående och självklar för dem som bor där  Och när de 
stora farligheterna närmar sig och katastrofen är på väg är det just till denna plats jag 
hoppas att den stora översvämningen skall föra oss  En vacker dag då vi behöver 
ett nytt äventyr  För den Lilla My som trollband mig då 1974 har fortfarande ett visst 
inflytande på mig  Hon har nog ett och annat att lära oss alla  Jag citerar: “SÄG SKIT 
SÅ GÅR DET BÄTTRE!”

Johanna Törnroth
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Muumi-lukukokemukseni 
Opin lukemaan kuusivuotiaana ja sen kunniaksi äitini ohjeisti minua menemään 
kirjastoon ja pyytämään, että kirjastonhoitaja antaisi kirjastokortin ja suosittelisi 
sopivaa lastenkirjaa  Muistan vieläkin, että kirjastonhoitaja Mirjam Jalonen kohteli 
minua kuusivuotiasta asiallisesti, kuin aikuista ja esitteli kahta kirjaa, toinen oli 
Lindgrenin Peppi Pitkätossu ja toinen Janssonin Muumipeikko ja pyrstötähti  Muistan 
vielä elävästi kuinka hän käytti kirjailijoista vain sukunimiä  Valitsin umpimähkään 
jälkimmäisen ja siitä alkoi muumikauteni, luin kaikki mitä silloin viisikymmenluvulla oli 
saatavilla  Tutustuin myös Lars Janssonin sarjakuviin, kesäisin isovanhempien vintiltä 
löytyi kuvalehtiä, muistaakseni se oli nimeltään Uusi kuvalehti, jossa oli koko sivun 
muumisarjakuva 

Sen jälkeen luin teini-ikäisenä vanhat muumikirjat uudelleen ja lisäksi Näkymättömän 
lapsen, Muumilaakson marraskuun ja Muumipapan ja meren  Minua viehätti myös 
novelli, jossa hirmumyrsky tuhosi siistin ja puunatun kodin, ja se loppujen lopuksi 
tuntuikin vapautukselta  Tarinan päähenkilöt taisivat olla Vilijonkka ja Kampsu  

Seuraavat lukukierrokset olivat lasten kanssa ja kestivät 80-luvun puoleen väliin 
saakka  Nyt 2000-luvulla olen lukenut niitä taas uudelleen eri-ikäisille lastenlapsille  
Lastenlasten kokemuksia on myös elävöitetty kolmella eri muumimaailman retkellä, 
mutta videot ja animaatiosarjat ovat jääneet minun osaltani väliin ja tuntuvat jotenkin 
latteilta  Sen sijaan muumimukeilla on tärkeä sija aamukahveissani, joka aamu valitsen 
hahmoni mielialojen mukaan  Mukit ovat toimineet myös oivina lahjoina pohjoismaisille 
ystäville  Kaksi pikku Myytä ja kaksi Nuuskamuikkusta on saanut mukinsa  

Mitkä kokemukset sitten ovat vahvimmin jääneet mieleeni? Pyrstötähdessä viimeiset 
jännittävät hetket kun tähteä odotetaan luolassa ja sen jälkeinen helpotus  Ylitse 
muiden nousee yksi kuva  Taikatalvessa Tuutikki on ongella jään alla ja muumipeikko 
tulee hakemaan häntä  Vaikka kuva on mustavalkoinen, sen salaperäinen tunnelma 
on mielessäni elävä, koska tekstissä on kuvattu hienosti värejä jään alla  Taikurinhatun 
pilveksi muuttuneet munankuoret ovat myös mielikuvitusta kutkuttava kohtaus  
Nuuskamuikkusen lähdöt ja paluut ja suhde Muumipeikkoon kuvaavat ystävyyden 
iloa ja haikeutta kauniisti  Vaarallisen juhannuksen parhaiten mieleen jäänyt 
kohtaus oli perheen muutto yläkertaan tulvan tieltä ja kuinka Muumipeikko sukelsi 
aamukahvitarvikkeet yläkertaan  

Kiinnostavimmat hahmot minulle tällä hetkellä ovat boheemi ja lämmin Muumimamma, 
jonka hahmo sai uusia piirteitä Muumipappa ja meri kirjassa autiolla majakkasaarella, 
sekä introvertti ja vapaa Nuuskamuikkunen  Muumipeikko itse tuntuu oikeastaan 
hiukan naiivilta, mutta ilman häntä ei kuitenkaan olisi koko kirjoja 

Annikki Vehniäinen
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Taivas oli melkein musta, mutta lumi oli kuutamossa 
kirkkaan sinistä

Lapsuuteni kyläyhteisön vapaa-ajan virkistystoiminta keskittyi kaivosmiesten 
työmaaruokalarakennukseen  Siellä kävimme pyhäkoulua, saimme kuumaa mehua ja 
alpakkalusikan hiihtokilpailu-urakan päätteeksi, pelasimme bingoa, vietimme joulujuhlaa 
ja katsoimme muutaman elokuvan  Ruokalarakennuksen päädyssä, ikään kuin toisessa 
kerroksessa, oli elokuvaprojektorihuone, joka toimi myös kyläyhteisön kirjastona  Tuon 
samaisen kirjaston punaisella puujakkaralla istuin minä ja katselin lumoutuneena 
ihmeellistä kirjaa, joka oli oikea kirja, mutta niin erilainen kuin kaikki siihen asti näkemäni 
kirjat  Kirjan, joka kertoi tarinan Muumipeikon aamuisesta maidonhakumatkasta kotiin, 
sisäkanteen oli piirretty arvokkaannäköinen mies kädessään suuret sakset  Heti saattoi 
nähdä, mitä tuo mies oli saksillaan tehnyt  Kirjan sivuilla oli oikeita reikiä esittämässä 
ikkunaa, ovea, luolan suuaukkoa, kaakeliuuninluukkua ja jopa avaimenreikää  
Jokaisesta aukosta edessäpäin ja takanapäin häämötti jotain ihmeellistä, joka 
osoittautui joksikin mitä ei ollut osannut odottaa  Aukkojen läpi kirjan hahmot näkivät 
väläyksiä seuraavan aukeaman tapahtumista ja jopa siirtyivät niiden kautta uudelle 
aukeamalle  Kirjailija oli kirjoittanut tarinan käsin erikokoisin ja koristeellisin kirjoitus- ja 
tikkukirjaimin, jotka näyttivät välillä hyppivän ja tanssivan  Eräälle sivulle oli piirretty 
paperilappunen, johon lukija sai itsekin piirtää kuvan Vilivinkasta sitten, kun ajatteli 
hänen rauhoittuneen  Vaikka olinkin harmistunut tarinan runomittaisesta kerronnasta, 
ja kirjan värimaailma kauhistutti minua, olin kuitenkin lumouksen vallassa  

Kuinkas sitten kävikään? (Hur gick det sen? 1952) on ensimmäinen suomennettu 
Tove Janssonin kuvittama ja kirjoittama muumikuvakirja  Tove Jansson oli toiminut 
kirjailijana, lavastajana ja puvustajana, niinpä teatteri sanojen ja kuvien tyyssijana sopi 
taiteilija Tove Janssonille erinomaisesti, ja kirjasta tuli kuin teatteria, kirjoittaa Tukholman 
yliopiston kirjallisuustieteen professori Boel Westin viisi vuosikymmentä myöhemmin  
Teatterin esirippua vastaa punainen kirjan kansi  Kirjan aukeamista muodostuu 
näyttämö, maisemasta vaihdettavia kulisseja, joita erilaiset väriyhdistelmät valaisevat  
Etukannen luukku avautuu kohti näyttämöä ja henkilögalleriaa: näyttämötyöntekijät, 
pääroolien esittäjät, käsikirjoittaja ja tuottaja  Kirjan takakannen suljettu muumitalonovi 
osoittaa, että näytelmä on päättynyt  Ovelle jätetyssä lapussa lukee kuitenkin: ”Tulen 
heti!” mikä kertoo sen, että niin kuin kaikki muutkin näytelmät, myös tämä näytelmä 
voidaan esittää uudelleen  (Westin 2008: 231 ) 

Lukiolaisena, jo suuremman kirjaston asiakkaana, lumouduin uudestaan Tove 
Janssonin kirjoista, tällä kertaa tuon elämänfilosofisiin kysymyksiin paneutuvan 
ajattelijan yhdeksänosaisesta muumikirjasarjasta  Muumikirjojen vahva humanistinen 
pohjavire, ihmisyyden ja suvaitsevaisuuden puolustus, sekä kauniiden sanojen 
yltäkylläisyys tekivät minuun lähtemättömän vaikutuksen  

Kirjoissa oli vielä jotakin muutakin  Kirjoja lukiessani tunsin, että sain kaksinkertaisen 
nautinnon, ikään kuin olisin lukunautinnon lisäksi vieraillut kuvataidenäyttelyssä  
Tove Janssonin teksteissä tuntui toistuvan tilanne, jossa kertoja tai joku kertomuksen 
hahmoista katselee maisemaa kuin kuvataideteosta  Tuntui kuin kirjailija olisi maalannut 
sanoilla, eikä hän ollut käyttänyt taidemaalarin työkaluista ainoastaan väripalettia, 
vaan hän oli mielestäni käyttänyt kirjallisessa esityksessään myös muitakin kuvallisia 
keinoja  
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Vuosia myöhemmin tutustuin Westinin kirjoittamaan Tove Janssonin elämäkertaan 
ja yllätyin lukemastani: nuori Tove Jansson opiskeli Tukholmassa ja Helsingissä 
tavoitteenaan vapaan taidemaalarin ammatti  Hän teki opintomatkoja Saksaan, 
Italiaan ja Ranskaan  Taideopiskelun ohessa hän aloitti piirtäjän- ja kuvittajantyön  Hän 
suunnitteli kirjankansia, ilmoituksia, mainoskylttejä ja postikortteja  Muumikirjoillaan 
maailmanmenestykseen noussut Tove Jansson tunsi itsensä ammatti-identiteetiltään 
ennen kaikkea taidemaalariksi ja piti tärkeimpänä ilmaisumuotonaan ja varsinaisena 
elämäntehtävänään maalaamista  Vaikka yllätyinkin lukemastani, ymmärsin nyt, miksi 
Tove Janssonin kuvittamattomat tekstit tuntuvat sisältävän kuvan ominaisuuksia  Tove 
Janssonin kirjoittamisessa näkyy hänen kuvataiteilijuutensa  

”Taivas oli melkein musta, mutta lumi oli kuutamossa kirkkaan sinistä  Meri nukkui 
jään alla, ja syvällä mullassa juurien välissä pienet mönkiäiset näkivät unta keväästä ” 
Näin runollisesti maalaa Tove Jansson tunnelmallista talvimaisemaa Taikatalvi-
teoksensa heti ensimmäisissä virkkeissä  Maisemakuvauksessa on mukana kuu, joka 
tuntuu olevan Tove Janssonin maisemakuvausten vakioyksityiskohta  Kuu kulkee 
läpi muumikirjasarjan ikään kuin johtomotiivina  Elokuun kuu on suuri ja kuuman 
värinen  Se liukuu esiin suurempana kuin koskaan, se on oranssinkeltainen ja hieman 
ripsuinen reunastaan, aivan kuin säilötty aprikoosi  Kesäkuista metsää kuu valaisee 
harmaanvalkoisella hohteellaan, ja taikatalven kuu on kaukainen ja liidunvalkea   
Kuningasrubiinin etsimisestä väsynyt Taikuri istuu surullisena kuussa kraatterin 
reunalla ja katsoo, miten Kuningasrubiini loistaa Muumilaaksossa kuin punainen silmä 
yöntummaa maata vasten  

Yksi kauniimmista ”kuvataideteoksista”, joita Tove Jansson sommittelee sanoin, on 
mielestäni kertomuskokoelman Näkymätön lapsi kertomus ”Kuusi”  Muumiperhe 
herätetään kesken talviunien vastaanottamaan joulua  Perhe kuvittelee joulun 
merkitsevän jotakin vaarallista  Muumiperhe asettaa kuusen pihalle ja koristaa 
sen mitä kauneimmilla esineillä lepyttääkseen talven käsittämättömiä voimia  He 
kantavat kuusen oksille kesäpuutarhan näkinkenkiä, Niiskuneidin helminauhoja 
ja salongin kattokruunun kristalleja  Latvaan he sijoittavat punaisen silkkiruusun, 
jonka Muumimamma on saanut Muumipapalta  Kuusen ympärille he asettavat 
pieniin kupeihin joulun ruokaa: mehua, viiliä, mustikkapiirakkaa ja vatkattua munaa  
Muumipeikko asettaa kynttilöitä palamaan kuusen ympärille toinen toisensa jälkeen, 
kunnes hangessa palaa kokonainen liekkipiiri joulun lepyttämiseksi  Muumipappa 
valitsee kauniissa rasiassa olevan parhaan haukiuistimensa ja kirjoittaa kanteen 
”Joululle” ja panee rasian hankeen  Niiskuneiti paketoi nilkkarenkaansa silkkipaperiin, 
ja Muumimamma ottaa salaisimmasta laatikostaan koko laakson ainoan värikuvakirjan  
Muumipeikko paketoi jotain hienoa ja salaista  Sitten he istuutuivat lumeen odottamaan 
onnettomuutta  Taivas on uskomattoman täynnä tähtiä, ja suurin niistä riippui suoraan 
heidän kuusensa latvan yläpuolella  

Kirjassa Muumipappa ja meri Muumiperhe päättää aloittaa elämänsä alusta ja 
matkustaa kaukana ulkomerellä sijaitsevalle yksinäiselle majakkasaarelle  Harjoituksen  
vuoksi Muumipappa rakentaa halkovajassa pienoismallia majakasta  Kun Muumipeikko 
kurkistaa sisään, alkaa Muumipappa kertoa hänelle pienoismallista  Muumipappa lisää 
kertomukseensa myös majakkaa ympäröivän saaren ja meren  Muumipappa tekee 
kuvaa majakkasaaresta sanoin, hän kertoo kuvittelemastaan niin elävästi, että lukija 
voi kysyä Muumipeikon sanoin: ”Olemmeko mekin siellä majakassa?”
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Katso näitä rautatikkaita. Ne on kiinnitetty kallioon, ja niitä myöten kiivetään 
majakalle. Katso, vene liukuu kalliota kohti aallonharjalla – hypätään 
maihin, tarraudutaan kiinni, kiidetään ylös – sillä aikaa vene ajautuu pois… 
kun seuraava laine tulee, ollaan jo turvassa. Ponnistellaan eteenpäin 
vastatuuleen, tässä, näetkö kaiteen viertä – avataan ovi, se on raskas. 
Nyt se sulkeutuu jälleen. Ollaan sisällä majakassa. paksujen muurien läpi 
meren pauhu kuuluu vain kuin matkan päästä. Tuuli ulvoo ulkona ja vene 
on jo kaukana. 

Tove Jansson esiintyi taidemaalarina lukuisissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä  
Taidekriitikot kirjoittivat, että hän ajatteli väreissä, ja värien käyttöä pidettiin hänen 
tärkeimpänä ilmaisuvälineenään  (Westin 2008: 186 ) Kirjassa Taikurin hattu Tiuhti ja 
Viuhti tulevat eräänä varhaisena elokuun aamuna vuoren yli  Tiuhtilla on päässään 
punainen myssy ja Viuhti kantaa suurta mustaa matkalaukkua  He ovat kulkeneet 
hyvin pitkän matkan ja ovat väsyksissä  He pysähtyvät ja katsovat Muumilaaksoon  
Kaukaa heidän alapuoleltaan kohoaa koivujen ja omenapuiden välistä muumitalo  
Tiuhti ja Viuhti liittyvät muumiperheeseen  He pitelevät toisiaan kädestä ja kulkevat 
ympäriinsä kantaen aina matkalaukkua mukanaan  Eräänä päivänä he päättävät 
näyttää Muumipeikolle matkalaukun sisällön  Kun Tiuhti ja Viuhti avaavat matkalaukun, 
taidemaalari Tove Janssonin kerronta on tulvillaan värikylläisiä sanallisia kuvia  
Kuningasrubiinin vieno punainen valo täyttää pienen huoneen  Rubiini on suuri kuin 
pantterin pää, hehkuva kuin auringonlasku, elävä kuin tuli ja vedenkimmellys  Rubiini 
muuttuu kuin meri  Väliin se on vaalea, sitten siihen valahtaa ruusunväriä aivan kuin 
lumihuipuille auringon noustessa – ja äkkiä sen sisimmästä kohoaa tummanpunaisia 
liekkejä  Se muuttui aivan kuin mustaksi tulppaaniksi, jonka heteinä hehkuivat pienet 
säkenet  

Kirjassa Muumipappa ja meri Muumimamma menee majakan ullakolle ja löytää 
sieltä kolme pussia verkkoväriä, tölkillisen venemönjää, hiukan kimröökkiä ja kaksi 
vanhaa sivellintä  Muumimamma ikävöi kotiin, hän näkee kotilaakson mielessään 
hyvin selvästi ja alkaa maalata sitä majakan seiniin  Kukka toisensa jälkeen puhkeaa 
seinään: ruusuja, kehäkukkia, orvokkeja ja pioneja  Niistä tulee suuria ja voimakkaita, 
sillä siveltimet ovat isoja, ja verkkoväri imeytyy suoraan kalkkiin ja näyttää syvältä 
ja läpikuultavalta  Muumimamma maalaa vihreällä lattianrajaan korkeaa, huojuvaa 
ruohoa, ja kaikkein ylimmäksi hän ajattelee maalata auringon, mutta se täytyy jättää 
pois, sillä keltaista väriä ei ole 

Muumimamma maalaa parhaiten juuri ennen auringonlaskua, silloin torni on tyhjä ja 
yksinäinen, ja Muumimamma näkee kotilaakson hyvin selvästi  Eräänä iltana läntiselle 
taivaalle leimahtaa kaunein ja valtavin auringonlasku, minkä mamma on ikinä nähnyt  
Taivas puhkeaa punaisiin, oranssinvärisiin, ruusunpunaisiin ja napolinkeltaisiin 
liekkeihin, pilvet valavat hehkuvia värejä tumman, tuulisen meren ylle  Tuuli on 
lounainen ja puhaltaa suoraan saarta kohti hiilenmustasta, hyvin terävästi erottuvasta 
taivaanrannasta  Ja Muumimamma miettii: ”Kunpa olisinkin saanut maalata noilla 
auringonlaskun väreillä ” 

Sitten iltarusko hiipii sisään ja sytyttää kukat Muumimamman maalauksessa, ne 
tulevat eläviksi ja alkavat hehkua  Haravoitu käytävä muuttuu oikeaksi ja vie suoraan 
kuistille  Muumimamma laskee käpälänsä puunrungolle ja tuntee sen lämmenneen 
auringonpaisteessa  Hän kietoo käsivartensa omenapuun ympärille ja tuntee 
puunkuoren karheuden ja lämmön  Muumimamma tuntee niin suurta koti-ikävää, että 
maisemamaalaus alkaa elää, se muuttuu moniulotteiseksi, ja hän pystyy astumaan 
sen sisään 
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Tove Janssonin teksteissä värit tuntuvat määräävän myös henkilöhahmojen persoonaa  
Haaleasilmäiset hattivatit ovat valkoisia, ja heillä on valkoiset pienet veneet valkoisin 
purjein  Hemuli kommentoi hattivatteja hiukan väheksyen ja varautuneesti, niin kuin 
puhutaan niistä, jotka ovat ulkopuolisia, vähän vaarallisia ja toisenlaisia  Hattivatit 
eivät tappele koskaan, enempää kuin sanovat vastaan tai pahastuvat tai ovat 
ylipäänsä mitään mieltä  Kirjassa Muumipappa ja meri Muumipappa astuu eleettömien 
hattivattien veneeseen  Purjehtiessaan hattivattien kanssa Muumipapan silmien väri 
muuttuu haaleaksi, ja niistä heijastuu vain taivaan vaihtelevat värit 

Tove Janssonin teksteissä myös muodoilla on kerronnallinen merkitys  
Kertomuskokoelmassa Näkymätön lapsi hiljaisuutta rakastava Hemuli nipsaisee reikiä 
huvipuiston pääsylippuihin ja nipsuttaessaan haaveilee siitä, mitä tekisi päästyään 
lopulta eläkkeelle  Karusellit pyörivät ja torvet soittavat ja kampsut ja homssut ja 
mymmelit huutavat vuoristoradalla  Hemulin ympärillä tanssitaan, nauretaan, riidellään, 
syödään ja juodaan joka ikinen ilta  Hemuli nipsuttaa ja nipsuttaa ja haaveilee suuresta, 
ihanan hiljaisesta yksinäisyydestä  Hemuli kertoo sukulaisilleen suuresta haaveestaan 
rakentaa nukkekaappi  Nukkekaappi on maailman kaunein, monikerroksinen, ja siinä 
on paljon huoneita, jotka kaikki ovat yhtä vakavia, tyhjiä ja hiljaisia  Hemulin sukulaiset 
alkavat nauraa, he nauravat vedet silmissä ja tönivät toisiaan kylkeen ja huutavat: 
”Kuulitteko, nukkekaappi!” Hemuli käpertyy sisäisesti kokoon; Hemulin sukulaiset 
nauravat unelman nukkekaapista ja sen kauniista, rauhallisista huoneista pilalle 

Teatteri kiehtoi Tove Janssonia monin tavoin  Hän maalasi useita tauluja, joihin oli 
poiminut aiheet näyttämöltä tai lavastamosta toteaa Tove Jansson kuvataiteilija -kirjan 
kirjoittanut Erik Kruskopf  (Kruskopf: 1992, 300 ) Kirjassa Muumilaakson marraskuu 
Hemuli, homssu Tuhto, Vilijonkka, Ruttuvaari, Nuuskamuikkunen ja Mymmeli tulevat 
kukin taholtaan vieraisille Muumilaaksoon, mutta muumitalo on kylmä ja muumiperhe 
poissa  Vieraat asettuvat tyhjään taloon  Mymmeli valitsee huoneekseen eteläisen 
vierashuoneen, jonka ikkunasta hän katselee marraskuiseen Muumilaaksoon  
Mymmelin näkemän puutarhan sommitelmat lähenevät kuvallisessa tekstijaksossa 
lavastustaidetta, lukijalle muodostu kuva näyttämöstä lavasteineen 

Mymmeli kampasi ja kampasi, hiukset risahtelivat pieniä sähkökipinöitä 
ja tulivat yhä kiiltävimmiksi, hän katseli hajamielisenä suurta puutarhaa, 
joka oli muuttunut syksyisen vieraaksi ja hylätyksi. Puut näyttivät harmailta 
kulisseilta, pahviseiniltä jotka törröttivät limittäin tihkusateessa, aivan 
tyhjinä. Äänetön kinastelu jatkui kuistin edessä. He huitelivat käpäliään, 
he pomppivat sinne tänne, he olivat epätodellisia kuin puut. Kaikki paitsi 
homssu. Hän seisoi liikkumatta ja tuijotti maahan. leveä varjo ryömi laakson 
poikki, oli tulossa uusi sade. Ja tuolta sillan yli tuli Nuuskamuikkunen. Hän se 
oli, kellään muulla ei ollut noin vihreitä vaatteita. Sireenipensaiden kohdalla 
hän pysähtyi ja katseli ympärilleen. sitten hän tuli lähemmäs, ja nyt hän 
käveli aivan toisella lailla, hyvin verkkaisesti.

Tove Jansson on kuin Muumilaakson marraskuun homssu Tuhto, joka kertoo 
sanoin tarinaa näkyväksi  Joka ilta, kun kaikki ovat menneet koteihinsa ja lahti on 
hiljentynyt, homssu kertoo itselleen tarinaa onnellisesta perheestä   Homssu aloittaa 
kuvailemalla Muumilaaksoa  Hän kuljeskelee verkkaan tummaa havumetsää 
ja vaaleita koivuja kasvavilla rinteillä  Metsä avautuu villiksi puutarhaksi, jossa 
homssu kulkee hiljalleen eteenpäin kunnes kuulee virran juoksun  Rannalla on 
silta ja postilaatikko  Sitten tulevat sireenipensaat ja Muumipapan hakkuupaikka  
Puutarhan perällä tolpan nenässä on Muumipapan sininen lasipallo  Se on taikapallo   
 



69

Korkea heinikko on sakeanaan kukkasia, ja haravoidut käytävät on huolellisesti 
reunustettu näkinkengillä ja pienillä kultamöykyillä  Omenapuut kukkivat, homssu 
ripustaa muutamiin puihin omenoita mutta poimii ne sitten pois  Halkovajan edustalle 
hän sirottelee keltaista sahanpurua  Talon likellä on pionipenkki ja sitten kuisti, joka 
paistattelee aamuauringossa juuri sen näköisenä kuin homssu on sen rakentanut: 
lehtisahauksella koristettu kaide ja kuusama ja kiikkutuoli ja kaikki  Homssu odottelee 
pihalla, hän odottaa, että Muumimamma tulisi portaille 

 
Ritva Lepola
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Helsinki: Schildts  
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Miten muutin Muumilaaksoon
Olin alle kouluikäinen pieni joulunodottaja noin vuonna 1980  Pidin juustoruisleivistä 
ja olin syönyt niitä aivan liikaa illallisella  Nukkumaanmenoaikaan puhelin soi  Minua 
käskettiin puhelimeen: soittaja oli täti, joka arveli unohtaneensa, minkä värinen 
Niiskuneiti on  Juoksin eteiseen ja avasin suuni sanoakseni “vaa  ” Oksennus tuli 
eteisen pitkälle keltaiselle matolle, jota ei ole sen koommin nähty lattialla  

Tuli jouluaatto  Pelkäsin joulupukkia, mutta kun hänestä oli päästy, yhdestä paketista 
kuoriutui Vaarallinen juhannus, jossa oli tädin ompelemat irtokannet  Etukannessa 
oli Muumipeikko ja takakannessa Niiskuneiti  Mikä helpotus – Niiskuneiti oli 
vaaleanvihreä!

Toisena jouluna sain kaksi A4-kokoista Muumipeikko-sarjakuva-albumia, numerot  
1–2  Perimätiedon mukaan pyhäni kuluivat sohvan nurkassa hihittäen  Lukutaitoisessa 
iässä siis, kaiken järjen mukaan  Joka tapauksessa noiden albumien ansiosta 
sanavarastoni karttui lukuisilla hyödyllisillä ilmaisuilla, kuten vamppi, primadonna, 
incognito, Habsburgien nenä, whisky, sydvesti ja revanssi 

Olin kai ollut Muumilaaksossa jo ennen ensimmäistä joulumuistoa, enhän muuten 
olisi ollut tunnustettu asiantuntija  Viimeistään sarjakuva-albumien aikoihin kuitenkin 
muutin laaksoon lopullisesti ja olen sieltä vain vierailemassa täällä 

Näillä vierailuilla olen osallistunut hiukan muumitieteen harjoittamiseen  Yhdeksännellä 
luokalla koulussa piti nimittäin tehdä tutkielma kirjailijasta  Selvä juttu: jäin tunnin 
jälkeen opettajan luokse varaamaan Tove Janssonin  Kävi ilmi, että hän oli kirjoittanut 
aikuistenkin kirjoja  Tunnollisena koululaisena luin Kuvanveistäjän tyttären ja jonkin 
muun kirjan, joka ei minua liiemmin koskettanut  Äiti pani kirjoittamaan tutkielman 
kahteen kertaan ja arvioi sitten ensimmäisen version paremmaksi  Jäi sellainen 
mielikuva, että opettajankin mielestä käsittelin aihetta pikemminkin tunteellisesti kuin 
analyyttisesti 

Myöhemmin olen seurannut kunnioittavasti sivusta toisten muumitieteellisiä 
ponnistuksia  Itse sen sijaan menin opiskelemaan puistonvartijaksi, vaikka olisin 
paremmin soveltunut puistonvartijan sisareksi  On ollut lohdullista huomata, että 
puistonvartijoiden keskuuteen on piiloutunut jokunen muukin Muumilaakson salainen 
agentti 

Ruuhkavuosien jälkeen ajattelin viettää enemmän aikaa Muumilaaksossa  Epäilen, 
että siellä voi tulla ruuhkaa 

Nimimerkki Miska incognita
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Och ingenting farligt hände...
Jag växte upp med hålen som var klippta hos Schildts och fick fundera över vad 
jag trodde att skulle hända sen? Min absolut bästa, och nästan nog enda, bilderbok 
som liten vid sidan av Vem ska trösta knyttet? var Tove Janssons Hur gick det sen?  
Underbara böcker att läsa om och om igen  Även som vuxen – vad glad jag är att jag 
sparat dem!

Men den största upplevelsen blev det varje jul då mor läste Granen ur Det osynliga 
barnet, som införskaffats för 620 mark, illustrerad med teckningar av författaren  I 
många hem lästes julevangeliet, men det kunde man lyssna till vid julottan i Karuna 
kyrka  Mor och jag levde med i Toves berättelse om den farliga julen som aldrig 
kom  Granen skulle kläs så vackert man kunde  Julen skulle ha mat och presenter   
”Ingenting är ordnat och nån har gått förlorad och alla springer omkring som tokiga” 
kunde Mumintrollet konstatera  Men det absolut vackraste var nog att Knyttet med 
hela raden släktingar och vänner till slut fick alltsammans, en egen jul! Och ingenting 
farligt hände trots att man laddat upp med såväl aspirin, livbälten som varma omslag  
Den röda sidenrosen i toppen på granen istället för en stjärna var bara så vacker i 
mina ögon och än idag sätter jag gärna pärlor i vår julgran 

Berättelsen följde med oss i vuxen ålder då mor och jag började åka ner till Gran 
Canaria över jul och nyår på långresa någon gång på 80-talet  Och varje jul var det 
ingen riktigt jul ifall inte mor, eller senare även jag själv (fast den var alltid bättre då mor 
läste den) läste just Granen av Tove Jansson  Det jag oroade mig för, och som jag än 
idag kan fundera över, är ifall Hemulen någonsin hittade sina gula vantar  Där frågar 
jag mig: hur gick det sen? 

Idag finns ett tiotal böcker av Tove Jansson i vår bokhylla utöver Anteckningar från en 
ö som hon gjorde tillsammans med Too-ticki  Och så har jag en alldeles bedårande 45-
varvs-vinylskiva med icke minst teaterråttan Emmas filosofi  Jag själv är mera lik My: 
argsint men lycklig icke minst tack vare Toves alla underbara texter som kan upplevas 
på nytt och på nytt 

Marie-Susanne Stenwall
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Lukumuistoja
Ilta hämärtää jo  Isosisko on luvannut lukea minulle iltasadun  Hän peittelee minut 
lämpimästi sänkyyni ja avaa oranssikantisen kirjan, jota en ole ennen nähnyt  Kannessa 
pitkähäntäiset otukset avaavat pyöreän ikkunan, josta kurkistaa nutturapäinen, 
suurisilmäinen tyttö kädet rinnalla ristissä, vierellään valkoinen, isonenäinen hahmo 
korvat pystyssä 

Isosisko aloittaa: Kuinkas sitten kävikään? Hän kääntää ensimmäisen aukeaman 

Kuva on hurja! Mustat, paksuvartiset puut kohoavat ylös, pikkuolennot kiipeilevät 
rungoilla ja valkoiset silmät tuijottavat pimeydestä tiellä kulkijaa  Huolestunut kulkija 
maitokannuineen on Muumipeikko, niin tekstissä sanotaan  Ymmärrän Muumipeikkoa 
hyvin, sillä minäkin pelkään pimeää ja mörköjä 

 …puut kolkon korven kohisee, 
kun tuuli ähkyy, huokailee –  
yö vaihtuu aamun hämärään.  
Vaan kuinkas sitten kävikään?

Onpa hienosti sanottu, että puut kolkon korven kohisee  En tiennyt, että puiden 
heilumisesta voi kertoa monella eri tavalla  Ihmettelen sitäkin, miten isosiskoni osaa 
lukea tekstiä, vaikka se on kirjoitettu koukeroisella kaunokirjoituksella  Ehkä hän on 
oppinut sitä oppikoulussa  Minä menen kouluun vasta ensi syksynä 

Tummassa kuvassa näkyy reikiä, joista kajastaa auringonvaloa  Käännämme sivua ja 
seuraavalla aukeamalla musta metsä jää taakse  

Ja Muumipeikko loikahtaa 
keskeltä kukkain, samoaa 
rinnettä ylös ihmeissään.  
Vaan kuinkas sitten kävikään?

Mietin kuulemaani sanaa loikahtaa, sillä se on minulle outo  Tiedän kyllä, että järven 
vesi loiskahtaa, mutta loikahtaa? Ei, sitä en ole koskaan ennen kuullut  Mutustelen 
sanaa mielessäni ja kyllä, hyväksyn sen  

Seuraava aukeama on ihan erivärinen kuin edellinen  Tässä on oranssia, violettia, 
mustaa ja valkoista  Sivun aukosta näkyy vielä häivähdys taakse jäävää metsän 
pimeyttä ja jonkun eläimen tuntosarvet  Läkkipurkillaan Mymmeli itkee kadonnutta 
pikkusisko Myytä, enkä minä saa tarpeekseni kuvasta, jossa on niin paljon katsottavaa  
Tuossa menee roisto säkkeineen kohti upeasti koristeltuja ovia, tuossa itkee hieno 
nainen päivänvarjoineen pikku Myyn muotokuvan edessä, tuossa kalat kurkkivat 
seuraavalta sivulta, ja tuossa, tuossa on pikku Myy! Tallessa, vaikka Muumipeikko ja 
Mymmeli eivät huomaa häntä 

Isosisko jatkaa välittämättä jännityksestäni: 

...Käy mukaan, sisään ryömitään! 
Vaan kuinkas sitten kävikään?
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Seuraavalla aukeamalla murisee Louska otsa kurtussa ja onkii kaloja itselleen  Minun 
tekisi mieleni huutaa Muumipeikolle ja Mymmelille, että katsoisivat taakseen  Pikku 
Myy on siellä, mutta eivät he huomaa häntä, säikähtävät vain Louskaa ja ryömivät 
luolaan  Vaan kuinkas sitten kävikään, lukee isosisko vääjäämättä ja kääntää esiin 
seuraavan aukeaman 

Sinisiä, kauheita järkäleitä kaikkialla, tuuli tuivertaa Mymmelin tukkaa ja pikku Myy 
kyyröttää ihan pienenä piilossaan  Minua alkaa itkettää kuullessani isosiskon sanat: 

Voi Mymmeli, ei koskaan vie 
nyt enää Mamman luokse tie! 
Pois täältä päivään heleään! 
Vaan kuinkas sitten kävikään?

Suuri Hommuli imuroi innoissaan Muumipeikon ja Mymmelin, mutta onneksi pikku 
Myy pelastaa heidät leikkaamalla saksilla reiän imuriin  Kolmisin he loikkaavat ulos 
pyöreästä ikkunasta, ja minä toivon jo, että Muumipeikko pääsisi Mammansa luo  
Minua väsyttää, ja ihan pikkuisen pelottaa, ettei Mamma löydy 

Ei vieläkään, ajattelen nähdessäni seuraavan aukeaman, jossa kolmikko hyppää 
suoraan nukkuvan Vilivinkan päälle  Isosisko lukee:

…vaan kauhu niin 
sen täytti, että paperiin 
jäi moinen reikä vain, kun näin 
lens läpi pakoon vilistäin! 
Pian käymme sitä etsimään... 
Vaan kuinkas sitten kävikään?

Vilivinkan punainen hame on jäänyt oksaan roikkumaan  Isosisko lukee kuin suoraan 
ajatuksiani: 

Rannalle autiolle yö
jo saapuu, myrskyaallot lyö 
ja pöllö kirkuu – nenä nyt
on Muumipeikon kelmennyt. 
Hän virkkaa: tahdon Mamman luo. 
Ken muutoin maidon hälle tuo!

Ei vielä seuraavakaan aukeama vie Muumipeikkoa kotiin, vaan kolmikko kokee 
hattivattien luona kauhut ja käryn ukoniskemän  Kamalaa, ajattelen  Ukoniskemä! Se 
kuulostaa vihaiselta ukolta, joka iskee  Kuvasta tosin selviää, että salama siinä iskee 
hattivattien asuttamaan puuhun  Hattivatit ovat kummituksia, siitä olen varma  Hyvä, 
että Muumipeikko, Myy ja Mymmeli ehtivät pakoon 

Myrskyn raivo vain yltyy, Mymmeli muuttaa maan mereksi itkullaan ja yhä 
huolestuneemman näköinen Muumipeikko kantaa kolhiintunutta maitokannua 
kainalossa  Minua säälittää ja huolestuttaa, mutta onneksi sade loppuu ja pilvenraosta 
kohoaa kaksi muumikorvaa 
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Viimeinkin Muumipeikko näkee Mammansa, joka perkaa punaherukoita hattuun 
ruusujen keskellä  Kuva on ihana, punainen ja keltainen! 
Meidänkin äiti kasvattaa ruusuja ja punaherukoita    
Kirja ei lopu vielä  Isosisko kääntää sivua ja jatkaa:

... on maito kannuun juuttunut
 se piimäks oli muuttunut! 
Mut Mamma lausui painolla: 
tästedes juodaan mehua!!!!

Loppua en ymmärrä, vaikka kuinka mietin  

Me jäätiin kirjaan, virkkoi Myy
niin käy, kun liiaks kehittyy!

– Hyvää yötä ja kauniita unia, sanoo isosisko 
– Hyvää yötä, vastaan ja jatkan: Pääseeköhän äiti pian pois sairaalasta?
– Kyllä varmaan pääsee 
 Ja niin hän pääsikin 

Sisko Suvilehto-Pyykölä
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Muumeja monessa polvessa
Kolmisenkymmentä vuotta sitten jouluaattona meillä oli ollut yhtä vilskettä kolmen 
pienen kanssa  Joskus illalla sitten oli vihdoin saatu lapset nukkumaan  Oli 
vanhemmillakin hetki aikaa huokaista  Kaivoimme esiin kirjan Näkymätön lapsi ja 
luimme sieltä jouluevankeliumiksemme novellin Kuusi  Siitä alkoi vuosikymmeniä 
kestänyt jouluperinne  Viimeiseksi aattoiltana luetaan aina Kuusi  Lapsetkin kasvoivat 
tähän perinteeseen  

Chileläinen miniämmekin pääsi osalliseksi jouluperinteestä jo heti ensimmäisenä 
Suomen joulunaan, kun poikamme käänsi vaimolleen joululahjaksi joitakin Tove 
Janssonin novelleja espanjaksi   Niiden joukossa oli tietenkin myös tämä joulutarina  
Käännetyksi tuli sellaisiakin novelleja joista jo oli käännös olemassa, koska ne eivät 
vastanneet kääntäjän omaa mielikuvaa asiasta  

Muumikirjat luettiin moneen kertaan   Niiden henkilögalleria on lapsille yhtä tuttua kuin 
entinen kaveripiiri  Siteeraukset Muumi-kirjoista yhdistävät edelleen perhettä 

Nyt on menossa uusi kierros muumeista lastenlasten kanssa  Näyttää että TV-muumit 
ovat muuttaneet mielikuvaa, ja esimerkiksi 7-vuotias pikkumies mieltää Muumit jotenkin 
”lapsellisina”, vaikka äiti ja me yritämme selittää että nämä kirjat ovat aivan eri asia 
kuin muumipiirretyt 

Nimimerkki Ukki
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Lukuhetki
Piirros Veikko Mäkipaja
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Det gemensamma havet
Jag fick min första Tove-Jansson-bok när jag var nio år tror jag  Ungefär  Den har 
varit på tyska och hette Sturm im Mumintal (Farlig midsommar)  Och dessutom fick 
min syster och jag serieboken Mumin baut ein Haus (Mumin bygger ett hus) och 
jag förälskade mig genast i Mumin och Lilla My 

När jag studerade musik i Lübeck bodde jag i ett litet hus vid havet – Östersjön, alltså  
Min hyresvärd där var finsk  Jag reste ganska ofta till Sverige och till Åland också   
I Sverige har det varit Gotland och senare Stockholm och skärgården  

I Stockholm började jag att gå till bokantikvariat och köpa böcker på svenska för att 
läsa dem på semestern i skärgården  Då hittade jag flera böcker av Tove Jansson, till 
exempel Sommarboken som också handlar om Skärgården, fast i Finland förstås och 
Bildhuggarens dotter som handlar om Blidö, en ö som jag har varit på ganska ofta! 

Och jag blev kär i Tove Janssons språk, som är så klart och full av kraft  Hon kan 
skriva med enkla meningar och precisa ord, så att man känner det hon beskriver 
tycker jag  Det är klart att jag så småningom köpte alla hennes böcker  Jag läste 26 
böcker av henne och alla böcker med den tecknade serie som hon gjorde ensam 
eller tillsammans med sin bror Lars  Jag blev så mycket begeistert och berörd att jag 
dessutom började köpa alla hennes böcker på tyska också för att ge de som present 
till mina föräldrar, min syster, alla mina vänner    och det tar inte slut ännu 

Jag kände på något sätt att stämningen och den naturliga, toleranta atmosfären av 
kärlek i Mumindalen egentligen är så som man skulle ha det på jorden – att det är hur 
man skulle leva  Jag kände ju också lite till livet i Skärgården och det enkla liv som 
jag själv tycker om: kärleken till naturen och förståelse för naturen  Mina föräldrar 
visade mig också möjligheten och chansen som man har när man älskar enkla och 
små saker och världens fina saker också  Jag tycker mycket om vilda blommor och 
jag kan känna igen många vilda blommor i muminböckerna till exempel  Jag talar om 
riktiga blommar, inga fantasiblommor  Så har jag hittat “kungsljussläktet” till exempel 
eller “vattenklöver”, “missne”, och många andra vilda blommor i hennes böcker   
Och jag begrep att det ligger en chans i goda böcker som Toves eller till exempel Astrid 
Lindgrens böcker att förstå: nämligen att vara nyfiken och så att hitta sitt eget sätt att 
föra ett bra och lycklig liv  Att erkänna vad som verkligen och minsann är viktigt i livet  
Det är inte nödvändigt att bo i mumindalen, för den kan man ha i sitt innerst inne, i sitt 
hjärta  Det kan öppna ens ögon för att se var lyckan finns  

Jag tänkte ofta att det var en vacker tanke att det var samma hav som spolade båda 
Toves och mina stränder  Jag var så hänförd och kände en sån stark samhörighet 
och en förbundenhet att jag helt enkelt fick skriva ett brev till Tove, utan att tänka 
efter  Mycket senare läste jag hur många brev hon fick, och jag skämdes lite  Det tog 
faktiskt inte länge och hon svarade mig med ett två sidors handskrivet brev  Det är ett 
jättetrevligt brev och jag bevarar det som en skatt  

Man hör ofta att folk tycker bäst om den eller den muminfiguren, men jag kan inte 
bestämma mig för alla är fascinerande och återspeglar en del som man känner 
igen i sig själv  Det finns alla av de i en själv tror jag  Kanske att man tycker bäst 
om Snusmumriken eller Lilla My och man önskar vara som de, men ibland 
känner man att man är svagare, som Mumintrollet ungefär, eller man känner 
att man är rädd som en Filifjonka eller till och med kall och ensam som en Mårra   
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Men det bästa jag vet är att jag har en Mamma som är en riktig Muminmamma! 
Egentligen kan man säga att Toves berättelser är absolut sanna som livet fast de är 
fantastiska berättelser 

Henrik Schulte

Valokuva © Per Olov Jansson
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Rakkaat muumit
Olen rakastanut Tove Janssonin tekstejä siitä alkaen, kun opin lukemaan  Aloitin koulun 
1954, ja jollain alaluokalla hyvä opettajamme antoi joululomatehtäväksi pyytää lahjaksi 
kirjan, jonka luettuamme ja sisältöä pohdittuamme saisimme esitellä luokkatovereille  
Sain silloin ensimmäisen muumikirjani  Se oli Muumipeikko ja pyrstötähti  Kirja teki 
järisyttävän vaikutuksen jännittävyydellään ja kiehtovilla hahmoillaan  Luin sitä ääneen 
pikkuveljelleni  Elimme mukana suuressa seikkailussa ja jännitimme, miten retkikunnan 
oikein käy  Hyvinhän heidän kävi!

Siitä alkaen kaikki hahmot ovat tulleet rakkaiksi, kuka missäkin elämäni vaiheessa  
Ymmärrän Niiskuneidin turhamaisuuden, Nipsun halun olla aina mukana jengissä, 
Nuuskamuikkusen kaihon ja tarpeen olla yhteydessä toisiin ehdottomasti omilla 
ehdoillaan, Mymmelin kyvyn ottaa aina sen mitä tarvitsee toisista piittaamatta  Erityisen 
läheinen on Vilijonkka, jonka täytyy noudattaa elämässään toisten määrittämiä sääntöjä, 
vaikka ne havaitaan lopulta hänen itsensä laatimiksi  Ne tekevät hänen elämästään 
ajoittain raskasta  Ajattelen Surku-koiraa  Ajattelen Hemulia  Ajattelen näkymätöntä 
Ninniä, ja hänestä pääsemmekin Muumimammaan!

Muumimamma on ylitse muiden inhimillisyydessään ja laajasydämisyydessään  Kun 
tutustuin häneen, olin pieni tyttö  Nyt olen isoäiti ja päässyt äskettäin työelämästä 
tekemään kaikkea sitä, mitä haluan  Tunnen, että Muumimamma on antanut eväitä 
kaikkiin elämäni vaiheisiin  Hänen vaikeutensa asettua tiettyihin rooleihin ja säilyttää 
itsenäisyytensä, huolehtia toisten tarpeista ja nauttia samalla itselleen tärkeistä asioista 
liikuttaa minua  Seuraavat tekstit tiivistävät asian:

Äiti naurahti. Sitten hän sanoi hyvin mietteliäänä:
– Kun me asumme näin, minusta tuntuu koko ajan siltä kuin oltaisiin huviretkellä. Minä 
tarkoitan, että kaikki on toisin, uudella tavalla. Aivan kuin olisi sunnuntai koko ajan. Ja 
nyt minä haluaisin tietää, onko paha tuntea sillä tavalla.
Toiset odottivat. 
– Ymmärrättehän, ei voi olla ikuisesti huviretkellä, äiti jatkoi epäröiden. – Täytyyhän 
sen loppua. Pelkään että äkkiä tuntuu taas maanantailta, ja silloin en voi uskoa että 
tämä oli totta... Hän vaikeni ja katsoi epävarmana Muumipappaa.   
          (Muumipappa ja meri)

– Jakaranda ja palisanteri, mutisi äiti hartaan tyytyväisenä ja jatkoi sahaamistaan. Toiset 
olivat tottuneet sahaavaan äitiin, jota näkyi yhä vähemmän puupinon takaa. Aluksi isä 
järkyttyi ja tahtoi ottaa käsiinsä halkomäen. Mutta silloin äiti suuttui ja sanoi:
– Tämä on minun. Minäkin tahdon leikkiä.        

(Muumipappa ja meri) 

Tove Janssonin muu tuotanto on aivan yhtä mieluisaa luettavaa  Erityisesti novelleihin 
palaan aina uudelleen  Novellikokoelmista Kevyt kantamus on erityisen puhutteleva  
Sen niminovellissa riittää pureksittavaa loppuelämäksi 

Sitten vielä kuvataide   

Olen kiitollinen Tove Janssonista!

Pirkko Hakala
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Radamsa ja Ruttuvaari
 
”Kultainen nuoruus on vain dementikoilla”, kaiversin päiväkirjani takakanteen  
13-vuotiaana 

Kaksi pientä silmää tuijottaa tiskipöydän alta  Muumipeikko tuijottaa takaisin   
On aivan hiljaista  Sitten silmät äkkiä katoavat  Peikko hätääntyy, ryömii tiskipöydän 
luo ja houkuttelee varovasti: ”Tule, tule! älä pelkää  Minä olen kiltti ” Mutta kuka tuo 
tiskipöydän alla asuva lienee ollutkin, hän ei tule takaisin 

Minä olen tuo olento  Ensin alle vuoden ikäisenä jurotan lastenseimen portailla  ”Osaako 
se puhua?” hoitajat hämmästyvät kielenkalkkeesta, kun äiti vihdoin tulee  Sitten 
tulirokkopotilas, joka eristetään sairaalaan  Radamsa on myös kolmivuotias isosisko, 
joka on menettänyt äitinsä  Aikojen kuluttua äiti löytyykin Helsingistä Lastenlinnasta, 
missä pikkusiskon sydäntä korjataan  Syntymävammana aivotkin ovat vaurioituneet  
Minä olen reipas isosisko, joka lausuu runoja  Joulukirkossakin, niin äiti olettaa kunnes 
joutuu hakemaan mykän lausujan alttarilta  Joudan syntipukiksi myös tarhassa: varas  
Rikolliset paljastuvat sattumalta 

Kaksi silmää tuijottamassa tiskipöydän alta, ja olento, joka ei tule takaisin 
houkuttelemallakaan  Tiukka kuvaus, kaksi kohtaamista  Kaikkiaan vain puolitoista 
sivua, mutta jokainen tarkkaan punnittu sana kertoo paljon  Kun keskustelussa 
mainitsin Radamsan, yllätyin, miten moni tunsi sen omakseen 

Mökkinaapurin luona on minua vuotta nuorempi tyttö lomailemassa  Innolla 
rakennamme kuusen alle majaa  Kuvailemme, miten hauskaa on nukkua omassa 
majassa  Uskallatteko todella? varmistavat aikuiset  ”Ei yhtään pelota,” vakuutamme  
Mutta kaikki muuttuu kolkoksi, kun pimeys tiivistyy  Ilmoitan lähteväni sisälle, ja tyttö 
alkaa parkua, että hän ei uskalla  Lähden silti  Naapurit muistavat tapauksen pitkään  
”Pikku siskonsakin päästi putoamaan laiturilta!”

Niinpä Radamsa, aika pieni elukka, jolla on harjaksiset kulmakarvat, istuu itsekseen 
tulta tuijottelemassa   ”Toivottavasti näkkileipä ei ollut liian vanhaa,” Muumipeikko 
virittää keskustelua… Elukka katsoo häneen vastaamatta mitään  ”Teillä on 
tavattoman harjaksiset kulmakarvat,” peikko jatkaa kohteliaasti  Silloin elukka vastaa 
kulmakarvoillaan: ”Snadaff unmuh ” ”Kuinka?” peikko ällistyy  ”Radamsa,” pieni eläin 
sanoo vihaisesti, ja Tuutikki selittää eläimen luulevan, että sitä on loukattu  Muumipeikko 
pelästyy anelemaan: ”Radamsa, radamsa ” Silloin kulmakarvaeläin joutuu suunniltaan, 
nousee ja katoaa    Se istuu tiskipöydän alla ja riitelee itsekseen  Radamsa se sanoo 
ja kohauttelee olkapäitään, luultavasti kukaan muu ei sitä ymmärtänyt 

Kesän aurinkoisimpana päivänä, kun liiteriremontti oli valmis, äiti puuskahtaa: kuka 
meitä käskee aina raatamaan! Ryhtyy ruohikolle, sulkee silmät – avaa ne saman 
tien ja huikkaa mennessään    silakat     Ääni häipyy oven lämähdykseen  Tiedän 
vuorosanat: ”Haitarinsoitto ja rillumarei    ei, nenä kirjassa tai jouten auringossa    ei 
ja ei!” Kädet eivät lepää laiskoina, ne vetävät kankaasta määrämittaisia langanpätkiä, 
kahdeksan  Sitten parsivat, taiten ja huomaamattomasti, revinnäistä  Minä en suostu  
En mihinkään  Jurotan huoneessani ja irvistän seinäkellolle, joka iltaisin kovistelee 
Katri-mummon äänellä: ”Oot sie varmast tännää leipäs ansainnut?”

Puhua en halua, nauraa ja itkeä en osaa  Äreä musta ilma valuu kolmannesta kerroksesta 
ulko-ovelle asti niin, että tulija tietää jo ovea avatessa, milloin olen kotona 
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Ensimmäisen muumikirjan sain vasta aikuisena  Sen osti Mörkö, joka ajan 
mittaan muuntui myös piippua polttavaksi muumipapaksi  Kaikilla perheessä oli 
omat suosikkinsa, ja minäkin yritin aluksi sovittautua majakan seiniin ruusuja 
maalaavaksi muumimammaksi, mutta oli liian rankkaa olla tyyni ja pullea  

Menestyksen merkit

Tiskipöydän alla ei lymyä Muumilaakson pahin otus  Pahimmat lymyävät uimahuoneen 
komerossa, jonka ovea ei avata! Pelottavin on Mörkö, joka hävittää värit ja sammuttaa 
liekin, kaiken ankean harmaaksi  Järkyttävin ankeuttaja jo kauan ennen Harrypottereita  
Uimahuoneen komerossa asuvaa ei saa päästää ulos eikä ovea avata  Hattivatit, 
valkoisia perunanituja muistuttavat laumaolennot ovat ehkä sittenkin pahinta 

Mummolan juhlallisen mustiin albumeihin kerättiin aarteet: Helmi-mummo 
amerikanpitseissä, pappa ja pyöräilyn voittopokaali, hopeinen sokeriskooli, isä 
tekstaamassa kaupungin tyylikkäimpiä onnittelu- ja kuolinadresseja, äiti soutuveneessä 
käsilaukussaan seurakunnan kassakaapin avain  Toinen käsi vilkuttaa, se joka on 
pikkusiskon turvana  Minä istun kaukana veneen kokassa 

Seuraavan sukupolven kuvat on leikattu lehdistä  Bodattua rusketusta, missikisat, 
palkintotiara, tähti elokuvaosassaan, yo-lakkeja, tohtorinhattu, ruusuja 

”Hemuleita ja vilijonkkia, Tiuhti ja Viuhti, aarteina kasa merkkareita ja matkalaukku!” 
muumikirjansa tuntevat lapseni hekottavat valokuville, hoksaavat samassa, että 
valtava palkintopokaali muistuttaa jotakin tuttua  Mitkä korvat! Ihan kuin taikurin hattuun 
pudonnut muumipeikko, jonka vain oma äiti tunnistaa  Yksi ilmoittaa iloisesti olevansa 
Nipsu, ahne ja pelokas! samoin heti toinenkin, kummisetäänsä ihaileva kuusivuotias 
Mörköjäkin ilmoittautuu kaksi, molemmat huumorimiehiä, yksinään viihtyviä 

Jään miettimään näiden nipsujen välitöntä iloa sekä luottamusta itseensä ja muihin 
ihmisiin  Tove Janssonin neroutta on kuvata eriskummallisissa peikkohahmoissa tarkasti 
ja lempeästi kehnojakin luonteenpiirteitä  Ne muuttuvat hellyttäviksi persoonallisuuden 
osiksi  Pelkurikin huvittuu ja uskaltaa tunnistaa ne itsessään  Niistä ei tarvitse pitää, 
eikä niiden takia hylätä ketään  Pikku Myy on helppo myöntää olevansa, hemuleillekin 
hymähdellään suopeasti, mutta Nipsu vaatii jo kanttia – ja Haisuli, hermostunut 
Vilijonkka tai hyytävä Mörkö!

Lars Jansson, Toven kahdesta veljestä nuorempi, kertoo, että kotona kaikki saivat 
omassa rauhassaan kirjoittaa omia, erilaisia juttujaan  Ikäerot olivat sisarusten välillä 
niin suuret, että töitä ei vertailtu eivätkä ne kilpailleet keskenään  Tukea omalta 
perheeltä sai    

Tove taiteiden yössä

Elokuussa 1990 oli ihmeellinen, tuore taiteiden yö, iloinen ja jännittävä  Kaikki oli 
ennen kokematonta, ihmiset kaduilla, taiteilijat esiintymässä  Tunnelma oli kuin taltiointi 
hemuleiden mahtavasta juhlasta, jonne Nyyti Nyytiäinen yksinään vaeltaa 

Kokemuksista kylläisinä kuljeksimme kymmenvuotiaan Aksun kanssa Espan 
puistossa  Hiekkatiellä oli sillä hetkellä väljää, ja yksinäinen vastaantulija erottui jo 
kaukaa  Tove Jansson  Hän kulki rauhallisin askelin, tarkkaillen, valmistautuneena  
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sovittelevaan hymyyn  Näytti kuin hän olisi tullut katsomaan, miten kauan odotettu 
juhla on toteutettu, hiljaa mielessään nyökkäillen, että juuri näin: värilyhdyt ja niiden 
varjot  Kansa karkeloimassa puiden alla 

Hän hätkähtää samassa, kun huomaa meidän tunnistaneen hänet  Olin juuri 
nykäisemässä Aksua hihasta: ”Tove Jansson!” mutta sanonkin: ”Ei, älä katso, 
juostaan!”

Muistan sähähdyksen ja käden liikkeen, jolla kirjailija oli haastattelussa kuvannut  
ahnetta kuuluisuutta ja alati huomion kohteena olemista  Kirjeet eivät häntä lannistaneet, 
lasten takia hän jaksoi uurastaa  Ajattelemattomat aikuiset pelottivat häntä  ”Tuntuu 
kuin ne repisivät sielustani palan kerrallaan ”

Painuimme täyttä vauhtia sivulle vilkuilematta Kauppatorille asti  Kotona Nipsut ja Möröt 
virnistelivät pitkään ja armotta äidille, joka sekoilee taiteiden yön kuuluisuuksista 

Muumit ilmestyivät uutena painoksena, ja Tove Jansson oli itse paikalla Akateemisessa 
kirjakaupassa  Sent i november -kirja kädessäni seison jonossa  Kerron kohtaamisesta 
Espan puistossa ja miten pinkaisimme juoksuun, ja miten olen saanut kuulla siitä! 
Kirjailijan silmät pilkahtavat huvittuneina, ja hennolla äänellä hän kysäisee pojan nimeä  
Kirjoittaa sitten isoin keinuvin kirjaimin ”Till Aleksis”, jatkaa viivan juoksuttamista, piirtää 
vahvan silmukkakuvion koristeeksi 

Kuka lohduttaisi Nyytiä

Kirjoittaminen valitsi perheen lapsista juuri tuon toiseksi nuorimman  Hän tottui 
vaeltamaan Muumilaaksoon sunnuntaiaamuisin  ”Nojasin faijaan, joka luki ainoastaan 
sellaisia kirjoja, jotka olivat hänelle tärkeitä  Teksti paperilla muuttui puheeksi, joka 
pulppusi faijan suusta, kumisi rinnasta, jota vasten korvani oli painautunut  Pienet 
mustat kirjaimet muuttuivat väreiksi, ääniksi, hajuiksi, maisemiksi    Muodostivat 
todellisuuden, jonne katosimme  Kului vuosia ja tuli pikkuveljen vuoro  Yksi oli 
ylitse muiden: Kuka lohduttaisi Nyytiä  Sitä luettiin aluksi kirjasta ja kuulija oppi sen 
ulkoa  Sitten lueteltiin pieniä pätkiä vuorotellen, kunnes kirjaakaan ei enää tarvittu  
Kertaakaan Nyyti ei kuitenkaan tullut rimpsuna, vaan se syveni, siitä tuli loitsu, sitä 
laulettiin, se oli rap-musiikkia, limerickiä, kuorolaulua  Se oli koko maailman runous 
yhdessä kirjassa ”

Kuka lohduttaisi Nyytiä – pelon voittaminen sekä ystävyyden voima ja ilo, eläviksi 
loihditut juhlat – kiehtoi ja askarrutti 

Sysipimeänä aamuna hoitopaikkaan matkaaja nököttää hievahtamatta rattaissa  
Sataa räntää ja luulen pienen miehen vielä nukkuvan, kun synkeän kuusikon kohdalla 
kuravaatteiden ja huppujen seasta äkkiä alkaa kuulua tuttu säe: “Puut kolkon korven 
kohisee   ”

”Osaa runon, vaikkei vielä kunnolla puhu eikä kävele!”

Vanhempien päivitellessä Mörkö-isän pikkusisko julistaa ylpeänä itsensä opettajatädiksi  
Nyytiäistä on yhdessä tavailtu niin tiuhaan, että vaari jo haki hyllystä toisen kuvakirjan 
ja muistutti rikkiviisauden vaarasta lempilausahduksellaan: ”Me jäätiin kirjaan, virkkoi 
Myy  Niin käy kun liiaks kehittyy!”
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Neljännen polven muumijuhlaa vietettiin viime elokuussa Vaasan saaristossa  Ystävät, 
naapurit ja sukulaiset rakensivat pienelle Eerolle nimenantojuhlan, josta tuli kaikille 
yhteinen lahja  Tervasoihdut kuvastuivat veteen ja raketteja ammuttiin   Kummisetä 
taikoi lasista karmiininpunaisen juhlavalaisimen  Sen mallina oli pikku ötököiden,  
 
Tiuhtin ja Viuhtin hartaasti rakastama rubiini  Värilliset paperilyhdyt ripustettiin 
korkealle puiden latvuksiin, ja mystinen kaisloista ja oksista punottu jättiläishärkä paloi 
soihtuna vedenrajassa  Pannukakkuja hilloineen ei tietenkään unohdettu, eikä runoja 
tai musiikkiakaan 

Nipsuksi kasvaminen

Nipsuksi kasvaminen otti koville  Pelokasta vänisijää, löytölasta, joka lisäksi on ahne, 
en olisi itse tunnistanut  Lapsiltani opin paljon, myös sen, että kaikissa meissä on 
valuvikoja 

Muumilaaksoa tuntematta pappani rakensi sodan jälkeen punamultamökin ja liiterit  
Sitten tilavan keltaisen talon, joka asujien huomaamatta avasi ovet lapsille ja alkoi 
muistuttaa yhä enemmän Muumitaloa  Helmi-mummo rakasti kukkia ja perunamaataan, 
keittiössä hän paistoi donitseja  Kuusikymppisenä singlautti tukkansa ja permanenttasi 
punaiseksi – keltainen sifonkihuivi korville ja pyörällä matkaan kesät talvet  Mitä 
vanhemmaksi mummo tuli, sitä enemmän häneltä riitti aikaa muille  Samoin kävi talolle: 
mustat kuva-albumit ja palkinnot eivät enää hallinneet  Isonhuoneen kirjahyllystä löytyi 
Seitsemän veljestä ja kansojen historia, kamarista Pekka Puupää -sarjakuvakirjat 
ja iso helmiäiskoristeinen nappilaatikko  Eteiskomerossa lojui talvivuokralaisten, 
teollisuuskoulun poikien jäljiltä Coctail-lehtiä, joissa sinertävät naiset palelivat vähissä 
vaatteissa 

Suvaitsevaisuus ja ilo muuttivat taloon – ja Ruttuvaari, sekä vaarin mukana pieni 
epäluulo  Epäilys siitä, että muut viettävät salaa kemuja sen tietämättä  ”Mutta ne on 
vain osattava yllättää!” se järkeilee  Toisaalta, elämän ylellisyydestä voi nauttia niinä 
aamuina, kun herätessään ei satu muistamaan kuka on  Voi vapaasti valita ja olla 
kuka tahansa, unohtaa lääkkeet ja herkutella, jäädä nukkumaan tai heittäytyä nurmelle 
aurinkoon:

Pään painan ruohikolle
ja oion jalkojain.
En jaksa pohdiskella,
mä tahdon olla vain.

                                                          (Muumipeikon juhannusruno)

Marja Salusjärvi
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Muutama ajatus Tovesta
Pelkäsin muumeja pienenä  Ystävälleni tuli Muumi-sarjakuva ja sitä selaillessa tunsin 
jopa pelon väristyksiä  Muumeille tuntui jatkuvasti sattuvan pelottavia asioita ja niillä 
oli aina otsat vihaisessa kurtussa  Tuolloin en hahmottanut piirtäjää, Tovea, peikkojen 
taustalla  Lapselle olennaista ei ollut, kuka niitä piirsi, vaan että ne olivat lehden sivuilla  
Välttelin muumeja vuosia 

Nuorena opiskelijana kirjallisuusopinnot viskaisivat minut taas muumilaaksoon   
Sain tehtäväkseni lukea Muumilaakson marraskuun ja tarkkailla siinä mainittuja värejä  
Joita ei siis juuri ollut  Syväanalyysia siitä, mitä kirjailija oli kullakin värivalinnalla halunnut 
viestiä, minulta kuitenkin odotettiin  Kurssi tuli suoritettua, mutta muumimaailman 
rajat jäivät minulle edelleen hämäriksi ja maailmankuva synkäksi  Tuohon kurssin 
jäivät muuten kirjallisuusopintonikin  Tajusin, että turhalta tuntuvat analyysit voisivat 
pahimmassa tapauksessa eristää minut rakkaasta harrastuksestani 

Hauskin Toveen liittyvä muistoni on Laosista, Kaakkois-Aasiasta  Kiertelin  
vesiputouksilla kansainvälisen turistiryhmän kanssa  Erään miehen kanssa päädyimme 
juttelemaan taustoistamme, ja kun hän kuuli kotimaani olevan Suomi, alkoi hän yllättäen 
laulaa  Sanat olivat vieraat, mutta sävel tuttu  Kyseessä oli Muumilaakson tunnari  
Vesi solisi ympärilläni, Aasian kuuma aurinko porotti ja vieressä lauloi mies japaniksi 
“ei muumitaloa lukita yöksi, hei muumi!” Kokemus oli hieno ja tunsin suurta ylpeyttä 
muumeista, joihin en silloin, kuten en edelleenkään, tunne muuten sen kummempaa 
sidettä 

Boel Westinin kirjoittama elämänkerta muutti käsitykseni Tovesta täysin ja onneksi 
valotti minulle, kuinka upea henkilö muumitarinoiden takana oli  Ihastuin Toveen  
Siihen, kuinka rohkeasti hän eli ja ajatteli, antoi yhteiskunta sille tilaa tai ei  Siihen 
kuinka loistava huumorintaju hänellä oli  Siihen kuinka hän lämpimästi rakasti omaa 
perhettään ja kohteli muita kuten he ansaitsivat tulla kohdelluiksi  Siihen miten hän 
valitsi itselleen sopivimman asumisjärjestelyn, välittämättä ulkoisista seikoista  Siihen, 
että hän ei pelännyt olla yksin  Siihen, että hän uskalsi rakastaa 

Tuon elämänkerran jälkeen luin paljon Toven tuotantoa, hänen kirjojensa jano oli 
valtava  Enkä pettynyt kertaakaan  Aikuisille suunnatut, muumittomat Toven kirjat ovat 
upeita  Ne koskettavat, hämmentävät, kirkastavat, rohkaisevat ja saavat hyvälle tuulelle  
Tove osasi käsitellä vaikeitakin asioita positiivisesti  Haluaisin kaikki hänen kirjansa 
omakseni, mutta monesta on painokset loppu  Toven kirjaa parempaa lahjaideaa ei 
ole  Käännetty Kesäkirja on varma valinta ulkomaalaiselle, lukevalle ystävälle 

Toivoisin osaavani ajatella kuten Tove  Toivoisin näkeväni maailman kuten hän sen 
näki  Kun minulta kysytään, kenet kuolleen tai elävän henkilön haluaisin tavata, on 
vastaaminen helppoa  Haluaisin tavata Tove Janssonin 

Ilona Suojanen
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