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1 JOHDANTO 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkin kahta Tove Janssonin Muumi-kirjaa, Taikatalvea ja 

Muumilaakson marraskuuta. Tutkin teoksista vuodenajan merkitystä, hahmojen 

luontosuhdetta sekä luontokuvausta.  

Haluan selvittää, mitä talvi merkitsee Taikatalvessa ja mitä syksy Muumilaakson 

marraskuussa. Tarkastelen vuodenajan merkitystä eri tasoilla: mikä sen symbolinen 

merkitys on, ja miten se vaikuttaa kirjan juoneen ja tunnelman luomiseen. Taikatalven 

käsittelyssä keskityn päähenkilöön ja peilaan talven merkitystä teoksessa hänen kauttaan. 

Muumilaakson marraskuussa tutkin syksyn merkitystä kaikkien hahmojen kohdalla. 

Tutkin kirjoista myös hahmojen luontosuhdetta. Taikatalvessa pohdin päähenkilön ja 

muutaman merkittävimmän hahmon luontosuhdetta. Muumilaakson marraskuussa tutkin 

jokaiden hahmon luontosuhdetta. Tarkastelen hahmojen luontosuhdetta osana heidän 

identiteettiään. 

Lisäksi tutkin, millaista on teosten luontokuvaus. Tarkastelen, miten luontoa luonto 

kuvaillaan ja mitä siitä kerrotaan. Luontokuvausta analysoimalla haluan selvittää, miten 

luonto esitetään teoksissa.  

Käsittelen Taikatalvi- ja Muumilaakson marraskuu -kirjoja erikseen omissa 

analyysiluvuissaan ja vertailen niitä päätännössä.  

Tässä johdannossa pohjustan työtäni. Luvussa 1.1 esittelen Muumi-kirjoja, niissä 

tapahtunutta muutosta sekä kirjojen miljöötä ja hahmoja. Luvussa 1.2 kerron 

teoriataustastani.
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1.1 Muumi-kirjat 

Suomenruotsalainen Tove Jansson (1914–2001) oli monipuolinen taiteilija, jonka 

tunnetuinta tuotantoa ovat Muumi-lastenkirjat. Muumi-kirjat kertovat Muumilaaksossa 

asustavan muumiperheen seikkailuista. Tove Jansson kirjoitti yhdeksän Muumi-kirjaa, 

joista ensimmäinen ilmestyi 1945 ja viimeinen 1970. 25 vuoden aikana Muumi-kirjat 

kävivät läpi suuren kehityksen: ensimmäinen kirja on lastensatu ja viimeinen 

aikuistenromaani. Muumi-kirjat voi jakaa kahteen ryhmään. Ensimmäiset viisi Muumi-

kirjaa ovat perinteisiä lastenkirjoja: Muumit ja suuri tuhotulva (Småtrollen och den stora 

översvämningen), Muumipeikko ja pyrstotähti (Kometen kommer), Taikurin hattu 

(Trollkarlens hatt), Muumipapan urotyöt (Muminpappans memoarer), Vaarallinen 

juhannus (Farlig midsommar). Viimeiset neljä Muumi-kirjaa eivät ole enää 

yksiselitteisesti lastenkirjoja: Taikatalvi (Trollvinter), Näkymätön lapsi ja muita 

kertomuksia (Det osynliga barnet och andra berättelser), Muumipappa ja meri (Pappan 

och havet), Muumilaakson marraskuu (Sent i november). Muumi-kirjasarjan 

käännekohta tapahtuu Taikatalvessa, jonka jälkeen Muumi-kirjat alkavat muuttua 

lastenkirjoista kohti aikuistenkirjallisuutta (Westin 1988, 16).  

Muumi-kirjojen kehityksen voi tiivistää kahteen suureen muutokseen. Ensimmäinen 

muutos on temaattinen muutos fantasiasta psykologiaan. Toinen muutos on 

luontokuvauksen muutos, joka on tapahtunut kahdella tasolla: luonto muuttuu 

eksoottisesta suomalaiseksi, ja vuodenaika, jona tarina tapahtuu, siirtyy kesästä syksyyn 

ja talveen. Kirjojen temaattiset ja luontokuvauksen muutokset kulkevat käsi kädessä. 

Seuraavaksi tarkastelen Muumi-kirjoissa tapahtuneita muutoksia tarkemmin. 

Ensimmäiset Muumi-kirjat ovat viihdyttäviä fantasiakertomuksia ja tulvillaan seikkailuja, 

jotka ensin pelottavat mutta lopulta päättyvät onnellisesti. Ensimmäisissä Muumi-

kirjoissa on myös paljon komediallisia ja romanttisia aineksia (Ahola 1989, 521). 

Viimeisissä Muumi-kirjoissa taasen tapahtuu hyvin vähän, ja kirjat muuttuvat 

psykologisemmiksi. Painopiste siirtyy tapahtumista henkilökuvaukseen (Ojanen 1990, 

23). Kerrontatekniikkakin muuttuu, ja mukaan tulee ihmissuhdepohdintaa ja 

salaperäisyyttä (Aejmelaeus 1994, 24). Viimeisimpiä Muumi-kirjoja pienet lapset tuskin 
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jaksavat lukea, mutta varttuneempi muumifani voi saada niitä lukemalla suuria 

oivalluksia elämästä. 

Muumi-kirjojen temaattinen perusjännite on vaarallisuuden ja turvallisuuden vaihtelu. 

Ensimmäisessä viidessä Muumi-kirjassa vaara on ulkoinen, ja turvaa taasen edustaa 

muumien kotipaikka Muumilaakso, jota tämä ulkopuolinen vaara uhkaa. Kirjoissa 

Muumit ja suuri tuhotulva, Muumipeikko ja pyrstötähti sekä Vaarallinen juhannus 

Muumilaakso joutuu vaaraan luonnonilmiön (tuhotulva, pyrstötähti, tulivuori) takia, kun 

taas Taikurin hatussa ja Muumipapan urotöissä vaaraa edustavat vieraat ja vaaralliset 

olennot (outoa kieltä puhuvat vieraat, Mörkö, taikuri, merihirviö). Neljässä viimeisessä 

Muumi-kirjassa vaaraa ei edusta enää ulkoinen, konkreettinen asia vaan sisäinen uhka 

(Happonen 2003, 201). Viimeisissäkin kirjoissa tapahtuu luonnonmullistuksia, mutta ne 

voidaan nähdä symbolisesti mieltä järisyttävinä kokemuksina (Kivi 2000, 41). Hahmot 

siis kohtaavat todellisia vaikeuksia, joilla on symbolinen muoto (Orlov 2003, 201). 

Tällainen on esimerkiksi Vilijonkan kokema pyörremyrsky Näkymätön lapsi ja muita 

kertomuksia -teoksessa. 

Ihka ensimmäisessä Muumi-kirjassa Muumit ja suuri tuhotulva muumit seikkailevat 

eksoottisessa satumaassa eikä luonnossa ole jälkeäkään pohjoismaisuudesta. Neljässä 

muussa alkupään Muumi-kirjassa annetaan kuitenkin ymmärtää, että Muumilaakso 

sijaitsee pohjoisessa. Muumipeikossa ja pyrstötähdessä metsässä kasvaa koivuja ja 

kuusia, Taikurin hatussa kerrotaan talvesta ja luonnehditaan Pohjolan lyhyttä kesää, 

Muumipapan urotöissä on heikot jäät keväällä, ja Vaarallisessa juhannuksessa vietetään 

juhannusta. Kuitenkin teoksissa on mukana paljon etelänmaiden luontoa. 

Muumilaaksossa kasvaa päärynä- ja luumupuita, ja tarinoissa kohdataan eksoottisia 

eläinlajeja kuten krokotiili, kondorinkotka ja silkkiapina. Taikatalven jälkeen 

Muumilaakso muuttuu pysyvästi satumaasta Suomeksi. Luontokuvaus muuttuu 

realistisemmaksi, ja luonnosta häviävät eksoottiset piirteet. Myös luonnon fantastiset 

piirteet vähenevät kirjasarjan kehityksen myötä. 

Ensimmäisissä Muumi-kirjoissa vuodenaika on yleensä lastenkirjallisuudelle tyypillisesti 

kesä (Orlov 2003, 182). Kesä on ihanaa aikaa Muumi-kirjoissa: silloin leikitään, uidaan ja 

seikkaillaan. Muumiperhe viettää onnellisena aikaa yhdessä. Kevät esiintyy 



7 
 

 

ensimmäisissä Muumi-kirjoissa Taikurin hatussa ja Muumipapan urotöissä. Syksy 

esiintyy ensimmäisissä Muumi-kirjoissa kahdesti: Muumipeikko ja pyrstötähti sijoittuu 

alkusyksyyn, ja Muumipapan urotöissä on jaksoja, jotka tapahtuvat syksynä. Talvea ei 

koeta ensimmäisissä kirjoissa kuin lyhyenä viittauksena Taikurin hatun alussa, sillä 

muumit nukkuvat talven yli talviunta. Niinpä Taikatalven merkitys Muumi-kirjojen 

taitekohtana korostuu sen tähden, että Taikatalvessa vuodenaika on talvi. Kahdessa 

viimeisessä Muumi-kirjassa, Muumipapassa ja meressä sekä Muumilaakson 

marraskuussa, vuodenaika on syksy. Näkymättömän lapsi ja muita kertomuksia -

novellikokoelman tarinat tapahtuvat kaikkina neljänä vuodenaikana. 

Vuonna 1964 Tove Jansson kommentoi ensimmäisten Muumi-kirjojen luontoa näin: 

”Alussa minulla oli vähän liikaa eksoottisia palmuja, nyt ne ovat kadonneet.” 

(Aejmelaeus 1994, 29.)1 Muutamaa vuotta myöhemmin vuonna 1968 juuri ennen 

viimeistä Muumi-kirjaa ilmestyivät Tove Janssonin uudistamat ruotsinkieliset laitokset 

kolmesta alkupään Muumi-kirjasta, Muumipeikosta ja pyrstötähdestä, Taikurin hatusta 

ja Muumipapan urotöistä. Jansson karsi teoksista miljöön eksoottisia piirteitä, ja 

muutosten jälkeen myös ensimmäisten Muumi-kirjojen miljöö on lähempänä 

pohjoismaista maisemaa (Happonen 2003, 200; Rehal-Johansson 2006, 112–113). 

Esimerkiksi Muumipeikossa ja pyrstötähdessä silkkiapina vaihtui kissaan ja heinäsirkat 

eivät olleetkaan enää Egyptistä kotoisin.2 Tove Jansson halusi selvästi yhdenmukaistaa 

Muumi-sarjan luontokuvaa ja viedä sitä kohti pohjoismaisuutta. Vuonna 1964 Tove 

Jansson totesikin Muumi-kirjojen luonnosta näin: ”- - näen Muumilaakson ratkaisevasti 

osana pohjoismaista, suomalaista maisemaa. - - Näen muumimaailmani lähinnä 

realistisena, niin, naturalistisena, ainakin kun on kysymys miljööstä ja luonnosta.” 

(Aejmelaeus 1994, 29.)3 

Miljööllä on suuri merkitys Muumi-kirjoissa. Lähes jokaisen Muumi-kirjan alussa on 

kartta, joka kuvaa tapahtumapaikkoja. Kartoista selviää, että Muumilaakso sijaitsee 

                                                           
1
 ”I börjaden hade jag lite för mycket av exotiska palmer med, nu är de försvunna.” (Strömstedt 1964, 98.) 

2
 Tästä Muumi-kirjasta on olemassa kolme eri versiota: Kometjakten (1946), Mumintrollet på kometjakt 

(1956) ja Kometen kommer (1968). Vuoden 1968 versioon tehdyt muutokset eivät näy suomennoksessa, 
joka on tehty vuoden 1956 versiosta. 
3
 ”För övrigt ser jag Mumindalen definivt som en del av ett nordiskt, ett finskt landskap. - - Det är inte 

utan att jag ser min Muminvärld som närmast realistisk, ja, naturalistik, vad miljön och naturen beträffar.” 
(Strömstedt 1964, 98.) 
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rannikolla. Meri ja Yksinäisten Vuorten vuoristo rajaavat laakson. Laaksossa on metsää, 

mutta Muumitalo sijaitsee metsättömällä alueella. Laakson läpi kulkee virta, jonka yli 

kulkee silta, ja meren rannalla on uimahuone. Luonnolla on merkittävä rooli Muumi-

kirjoissa. Vuodenajat, luonnonkatastrofit ja muut luonnonilmiöt ohjailevat tapahtumia 

(Kirjavainen 2009, 20). Meri on Muumi-kirjojen tärkein luontoelementti, ja se on läsnä 

jokaisessa Muumi-kirjassa.  Muita Muumilaakson luontoelementtejä ovat metsä, vuoret 

ja joki. 

Muumilaakson tärkeimmät asukkaat ovat muumiperhe: Muumipeikko sekä tämän 

vanhemmat Muumipappa ja Muumimamma. Muumipeikot ovat hyvin erilaisia peikkoja 

verrattuna kansanperinteen pelottaviin olentoihin. Peikot ovat kansanperinteessä 

”pelottavia uskomusolentoja, joiden on ajateltu asuvan vuorissa ja mäissä” (MOT: 

Kielitoimiston sanakirja). Myös muumit olivat ensin Tove Janssonin 

mielikuvitusmaailmassa pelottavia olentoja (Westin 2008, 147). Myöhemmin Tove 

Janssonin enon keksinä Mumin-nimi yhdistyi Tove Janssonin kuvitustöiden 

signatuurihahmon, Snorkin, ulkomuotoon. (Happonen 2003, 198). Näin syntyi 

Mumintroll.  

Muumi-kirjoissa seikkailee muumipeikkojen ohella myös hurja määrä muitakin hahmoja, 

jotka usein kyläilevät tai peräti asuvat Muumitalossa muumien kanssa, sillä Muumitalon 

ovet ovat avoinna kaikille vieraille. Muumilaakson hahmot muodostavat omia lajejaan, 

joista esittelen nyt ne, jotka tavataan teoksissa Taikatalvi ja Muumilaakson marraskuu. 

On mymmeleitä (Pikku Myy ja Mymmeli), niiskuja (Niiskuneiti), vilijonkkia (vilijonkka ja 

Vilijonkka)4, hemuleita (Hemuli ja Hemuli)5, nyytejä (Salome)6, homssuja (vanha homssu 

ja Tuhto). Lisäksi on hahmoja, joiden ”lajia” ei tiedetä: Tuu-tikki, Nuuskamuikkunen, 

Mörkö, Ruttuvaari7. 

                                                           
4
 Sekä Taikatalvessa että Muumilaakson marraskuussa seikkailee vilijonkka-niminen hahmo, mutta he 

ovat eri henkilöitä: Taikatalvessa vilijonkka pienellä kirjoitettuna, Muumilaakson marraskuussa Vilijonkka 
isolla kirjoitettuna. 
5
 Kuten kaksi vilijonkkaa, myös Taikatalven että Muumilaakson marraskuun kaksi hemulia ovat eri 

henkilöt. Suomennoksessa molempien hemulien nimi on kirjoitettu pienellä mutta alkuperäistekstissä 
isolla, ja siksi tässä työssä heidän nimensä kirjoitetaan alkuperäistekstin mukaisesti isolla. 
6
 Salome on alkuperäistekstin mukaan nyyti (knyttet) mutta suomennoksessa hänet on suomennettu 

ötökäksi. 
7
 Ruttuvaarin voi epäillä olevan jotain sukua mymmeleille päätellen siitä, että Mymmeli tietää Ruttuvaarin 

entuudestaan, mutta totta kai syy tähän voi olla muukin kuin sukulaisuussuhde. 
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Muumit ovat satuolentoja. Ne eivät ole ihmisiä eivätkä eläimiä vaikka molempia 

muistuttavatkin. Eläimiä muumit muistuttavat ulkomuodoltaan: heillä on muun muassa 

häntä ja kuono. Eläinmaista on myös talviunille meno, mutta muulta käytökseltään 

muumit muistuttavat ihmisiä. Muumit voi nähdä ihmisten allegorioina (Sinisalo 2002, 

42). Varsinkin viimeisissä Muumi-kirjoissa hahmot muuttuvat yhä enemmän ihmisen 

kaltaisiksi, ja esimerkiksi Muumipappa ja meri -kirjassa Muumimammaa ja 

Muumipappaa nimitetään vain äidiksi ja isäksi. Monet muutkin Muumi-kirjojen hahmot 

risteilevät ihmisen ja eläimen välimaastossa. Toiset heistä ovat kuvitusten perusteella 

ihmisennäköisiä (mymmelit, homssut, nyytit, Tuu-tikki ja Nuuskamuikkunen)8 ja toiset 

eläimennäköisiä (niiskut, vilijonkat, hemulit). Lisäksi Muumi-kirjojen lukuisista 

eläinhahmoista lähes kaikki osaavat ainakin puhua. Raja ihmisen ja eläimen välillä onkin 

Muumi-kirjoissa hyvin häilyvä.  

  

                                                           
8
 Vaikka nämä hahmot ovat ihmisen näköisiä, he eivät kuitenkaan ole ihmisiä, minkä voi päätellä 

esimerkiksi Tuu-tikin ja Nuuskamuikkusen nenästä käytettävästä nimityksestä. Alkuperäistekstissä tämä 
nimitys on nos ja suomennoksessa kuono. Kuono voi merkitä (eläimen) kuonoa tai turpaa tai (ihmisen) 
nenää tai nokkaa (MOT Ruotsi). Luultavasti kyseessä on ensimmäinen vaihtoehto, jos oletetaan, että 
kuono merkitsee kaikille Muumilaakson asukkaille samaa. Muumeillakin on nimittäin hajuelimenä nos eli 
kuono, ja tätä sanaa käytetään luultavasti juuri eläinmerkityksessä, sillä muumien hajuelin muistuttaa 
enemmän eläimen kuin ihmisen nenää. 
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1.2 Ekokritiikki ja luonto 

 

Seuraavaksi esittelen työni teoriataustaa eli ekokritiikkiä sekä työni tärkeimpiä termejä. 

Ekokritiikki tarkoittaa kirjallisuuden ja fyysisen ympäristön suhteen tutkimista. 

Ekokritiikki on samaan aikaan sekä ekologista (ajaa ympäristötietoista ajattelua) että 

kirjallisuustieteellistä (tutkii kirjallisuutta).  Ekokritiikki ei pyri ratkaisemaan ekologisia 

ongelmia, vaan se tutkii sitä, miten luonto esitetään kirjallisuudessa. Ekokritiikki 

paljastaa luontoa alistavia ajattelutapoja ja kulttuurimekanismeja analysoimalla tekstien 

luontokäsityksiä ja nostaa esiin moraalisia kysymyksiä ihmisestä ja tämän suhteesta 

luontoon. Luonto (luonnollisten elioiden ja ilmiöiden kokonaisuus) ja kulttuuri (kaikki 

ihmisen rakentama ja luoma) esitetään usein vastakkaisina ilmiöinä. Ekokritiikissä on 

pyritty kumoamaan tämä yksinkertaistava vastakkainasettelu, sillä luonto liittyy aina 

myös kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Luontohan on aina läsnä jokaisen ihmisvoimin 

tehdyssä rakennelmassa aineena ja energiana. Kirjallisuus heijastelee ihmisen 

ajatusmaailmaa, ja kirjallisuuden luontokäsityksiä tutkimalla voikin saada paljon 

inhimillisestä käytöksestä, peloista, toiveista ja ideologioista sekä kulttuurimme 

ilmiöistä ja siitä, kuinka luonto ja kulttuuri vaikuttavat yksilöön. Ekokriitikot haluavat 

parantaa ihmisten ekologista lukutaitoa eli ihmisten taitoa lukea luontotekstejä 

kriittisesti. Ekokritiikot uskovat, että sillä, miten luonto esitetään kirjallisuudessa, on 

suuri vaikutus siihen, kuinka ihmiset kohtelevat luontoa. Siksi kirjallisuuden avulla ja 

luontotekstien kritisoinnilla voidaan innostaa ihmisiä toimimaan luonnon puolesta. 

(Glotfelty 1996, xviii; Lahtinen & Lehtimäki 2008, 8, 9, 15–16; Haapala 2008, 97–98; 

Laakso & Lahtinen & Heikkilä-Halttunen 2011, 12, 15, 18, 17; Tuomaala 2008, 9; 

Lehtimäki 2008, 230, 231, Lummaa 2008, 56; Lahtinen 2008, 31; Lassila 2011, 11; 

Willamo 2004b, 34–35.) 

Äkkiseltään Muumi-kirjat saattavat tuntua erikoiselta valinnalta ekokriittisen 

tutkimuksen kohteeksi. Muumi-kirjoissa ei käsitellä ympäristöongelmia tai 

luonnonsuojelua, eikä luontoasioita muutenkaan pohdita erityisesti kriittisesti, vaan 

pikemminkin luontoon suhtaudutaan hyvin rakastavasti. Silti Muumi-kirjojakin voi tutkia 

ekokriittisesti. On tärkeää tutkia myös luontorakkautta herättävää kirjallisuutta, sillä 
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ilman tunnesidettä luontoon ja eläimiin ei ihmisille välttämättä herää motivaatiota 

toimia luonnon puolesta (Helminen 2010, 12).  

Ekokritiikissä ei ole olemassa tiettyä metodia, vaan se yhdistelee erilaisia 

kirjallisuustieteellisiä lähestymistapoja ja välineitä. Ekokriitikoilla onkin hybridiset 

lukemistavat. Tärkeämpää kuin metodi onkin ekokritiikissä kysymyksenasettelua 

ohjaava näkökulma. (Lahtinen & Lehtimäki 2008, 13, 22; Tuomaala 2008, 9.) Omassa 

gradussani käytän metodina lähilukua. 

Tutkin gradussani Muumi-kirjojen luontoa. Luonnolla on monia merkityksiä. Luonnon 

yleisin määritelmä on maaperä sekä vesi- ja ilmakehä kasveineen ja eläimineen 

varsinkin vain vähän tai ei ollenkaan ihmisen muokkaamana elinympäristönä (MOT: 

Kielitoimiston sanakirja). Luonto-sanaa voidaan käyttää myös luonne-sanan 

synonyymina puhuttaessa ihmisistä, esineistä ja asioista (MOT: Kielitoimiston sanakirja). 

Tässä gradussa luonto nähdään perinteisen määritelmän mukaan. Gradussani tutkin 

Muumi-kirjojen luontorepresentaatiota eli sitä, miten luontoa kuvataan teoksissa. 

Tutkin gradussani myös Muumi-kirjojen hahmojen luontosuhdetta. Luontosuhde 

merkitsee niitä käsityksiä, asenteita ja toimintaa, jonka ihminen kohdistaa luontoon. 

Luontosuhteeseen sisältyvät myös ihmisen luontoherkkyys ja luontoasenne, joka 

tarkoittaa ihmisen luontoon kohdistaman toiminnan perusteita ja moraalista 

oikeutusta. Ihmisen luontosuhde ei voi puuttua häneltä muuta kuin kuin tietoisuuden 

tasolla. Jokaisella ihmisellä on luontosuhde, ja jokaisen ihmisen luontosuhde on 

erilainen. Luontosuhdeongelmat ja ihmisen henkiset ongelmat kulkevat käsi kädessä. 

Luontosuhde on yksi kirjallisuuden ilmentämän maailmankuvan keskeisiä tekijöitä, ja 

sitä tutkimalla voidaan selvittää monia asioita ihmisen ajatus- ja arvomaailmasta. 

(Tuomaala 2008, 9; Salonen 2005, 46; Willamo 2004a, 42; Suutala 2007, 285; Lassila 

2011, 16.) Vaikka Muumi-kirjojen hahmot ovat satuolentoja, on silti relevanttia tutkia 

heidän luontosuhdettaan, sillä Muumi-kirjojen hahmot ovat ihmismäisiä juuri 

tietoisuuden tasolla.  

Gradussani vertailen myös ihmisen ja eläimen eroja pohtiessani Muumi-kirjojen 

hahmoja. Ihmisen ja eläimen suurin ero on tajunnassa: ihminen on tiedostava olento, 

joka toimii itsenäisesti. Muutamat Muumi-kirjojen hahmoista ovat inhimillistettyjä 
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eläimiä, kuten mönkiäiset. Ihmiselle onkin hyvin tyypillistä merkityksellistää asioita 

inhimillistämällä ei-inhimillistä. Tämä on ominaista erityisesti lastenkirjallisuudelle, jossa 

luonto usein saa oman äänen luonnon persoonallistamisen avulla. (Rauhala 209, 156; 

Keltikangas-Järvinen 1978, 1; Laakso 2007, 27–28; Lummaa 2008, 60). Satuolennot 

ovatkin usein yhdistelmä eläimellisiä ja inhimillisiä piirteitä. Satujen ja fantasian luonto 

voi muutenkin erota suuresti meidän maailmamme luonnosta maagisen ulottuvuutensa 

tähden. 

Gradussani tutkin myös Muumi-kirjojen eri luontoelementtejä. Muumi-kirjoissa 

kuvataan paljon luontoa, erityisesti metsää ja merta. Saaristo ja rannikko ovat 

perinteisiä maisemia suomenruotsalaisessa kirjallisuudessa (Orlov, 2003, 182).  Metsä 

on suomalaisen henkinen koti ja vahvasti näkyvillä suomalaisessa kirjallisuudessa. 

Lastenkirjallisuudessa metsä on usein ollut perinteinen kauhumaisema, ja samanlaisena 

se esittäytyy myös ensimmäisissä Muumi-kirjoissa, mutta myöhemmissä Muumi-

kirjoissa metsästä tulee lohdullinen paikka. Luonnolla on aina ollut suuri merkitys 

suomalaisessa kirjallisuudessa. Luonto on edustanut sekä ystävää että vihollista (Laakso 

& Lahtinen & Heikkilä-Halttunen 2011, 9). Luonnon ja luontosuhteen merkitys on ollut 

suuri suomalaisen kirjallisuuden maailmankuvan tekijänä (Lassila 2011, 7).  
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2 TAIKATALVI 

 

Tove Janssonin kuudes Muumi-kirja ilmestyi ruotsiksi vuonna 1957 nimellä Trollvinter ja 

suomeksi vuonna 1958 Laila Järvisen suomentamana nimellä Taikatalvi 

(suomenkielisissä lainauksissa tästä lähtien TT, ruotsinkielisissä TV).  

Muumipeikko herää kesken talviunien tammikuussa. Muun perheen nukkuessa 

Muumipeikko tutustuu talviseen maailmaan. Hän saa uuden ystävän uimahuoneessa 

asustavasta Tuu-tikista ja tapaa myös vanhan kaverinsa Pikku Myyn. Näiden kahden 

kanssa Muumipeikko viettää talven. Keskitalvella Muumipeikko tutustuu näkymättömiin 

päästäisiin, näkee jäärouvan, kokee suuren pakkasen ja osallistuu talvirovioon. 

Kevättalvella Muumilaaksoon tulee vieraita kuten hiihtävä hemuli ja yksinäinen Surku-

koira. Muumipeikko passaa Muumitalossa viipyviä vieraita, tutustuu esi-isäänsä, 

opettelee hiihtämään ja kokee lumimyrskyn. Kevään koittaessa vieraat lähtevät. 

Huhtikuussa Muumipeikko putoaa jäiseen mereen ja vilustuu. Muumimamma herää 

poikansa aivastukseen, ja pian nousee ylös myös muu perhe. Keväällä Muumipeikko 

ymmärtää, että hän on ensimmäinen muumipeikko, joka on viettänyt talven hereillä. 

Talven aikana Muumipeikko kokeekin suuria muutoksia. 

Luvussa 2.1 käsittelen talven merkitystä Muumipeikon muutoksessa sekä Muumipeikon 

luontosuhdetta. Luvussa 2.2 käsittelen muiden kirjan hahmojen luontosuhdetta ja 

luvussa 2.3. tarkastelen luonnon ja talven kuvausta teoksessa. 
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2.1 Muumipeikon muutos talven aikana 

Taikatalvessa talvella on merkittävä osa. Se on juonellisesti merkittävä, sillä talven 

edistyminen kuljettaa tapahtumia eteenpäin. Lisäksi talvella on suuri symbolinen 

merkitys Muumipeikon muutoksessa. Talven aikana Muumipeikko käy läpi suuren 

muutoksen. Hän aikuistuu, ja hänen identiteettinsä vahvistuu. Tove Janssonin mukaan 

Muumipeikko saa omat ”kasvot” Taikatalvessa: hänestä tulee yksilö, ja hänen 

persoonansa kehittyy (Westin 2008, 277; Sinisalo 2002, 9). Muumipeikko alkaa kasvaa 

aikuiseksi talven aikana, eikä hän voi enää palata lapsuuden idyllisiin kesiin (Kovanen 

2007, 39; Aejmelaus 1994, 24; Ahola 1994, 31; Orlov, 2003, 182). Muumipeikko on 

kauan elänyt hilpeää kesäelämää, mutta nyt se on tuotu päätökseensä. Muumipeikon 

muutosta kuvataan vuodenaikasymbolilla, mikä on lastenkirjalle tyypillistä (Orlov, 2003, 

182). Kesästä irrottautuminen symboloi lapsuuden loppua ja talvi aikuistumista. Talvi 

tuo Muumipeikon eteen konkreettisia haasteita, jotka vahvistavat Muumipeikkoa ja 

johtavat hänen henkiseen kasvuunsa talven aikana. 

Muumipeikon muutos tapahtuu kolmessa osassa. Ensimmäinen osa on keskitalvi, jolloin 

Muumipeikko kipuilee talvesta, kaipaa kesää eikä suostu hyväksymään muutosta. 

Toinen vaihe koittaa kevättalvella, jolloin Muumipeikko hyväksyy muutoksensa ja alkaa 

jopa pitää talvesta. Kolmas vaihe on kevät, jolloin Muumipeikko elää muutoksensa 

kanssa muuttuneena hahmona ja lopulta jopa kaipaa talvea.  

Muumipeikon muutoksen osista raskain on ensimmäinen osa. Ensimmäinen osa 

jakautuu moniin eri vaiheisiin, joiden kautta Muumipeikon muutos etenee. 

Ensimmäinen vaihe on itse herääminen. On tammikuinen talviyö, ja lumen peittämässä 

Muumitalossa muumiperhe nukkuu talviunta. ”Ja sitten tapahtui sellaista, mitä ei ollut 

nähty ei kuultu siitä päivin, jolloin ensimmäinen muumi vaipui talviuneen. Muumipeikko 

heräsi eikä saanut enää unta.” (TT, 8.)9 Muumipeikon herääminen on symbolinen ja 

dramaattinen askel pois lapsuuden viattomuudesta (Westin 1988, 250). Muutos on 

alkanut, eikä sitä voi enää pysäyttää. 

                                                           
9
 “Och sen hände nånting som aldrig hänt sen det första mumintrollet gick i ide. Han vaknade och kunde 

inte somna om.” (TV, 8.) 
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Pian Muumipeikko havaitsee olevansa yksin. Muumimamma ei herää herätysyrityksiin, 

ja ero äidistä on Muumipeikolle kova paikka. Muumipeikolle valkenee, että elämässä 

täytyy pärjätä yksinkin eikä äiti ole aina auttamassa. Äidistä irtautuminen on alku 

Muumipeikon itsenäistymisprosessille.  

Muumipeikko lähtee Muumitalosta tutkailemaan talvista maailmaa ja kohtaa talven 

ensimmäistä kertaa: ”Kylmä ilma tulvahti häntä vastaan. Hän haukkoi henkeään, 

luiskahti ja vieri alas räystäältä. Ja niin Muumipeikko tupsahti avuttomana uuteen, 

vaaralliseen maailmaan ja vajosi syvälle elämänsä ensimmäiseen lumikinokseen.” (TT, 

13.)10 Uteliaisuus voittaa pelon, ja niin Muumipeikko lähtee selvittämään uuden 

maailman salaisuuksia. Muumipeikko järkyttyy havaitessaan, että koko maailma on 

muuttunut täysin tunnistamattomaksi. Siellä, missä kesällä on riehakasta, lämmintä ja 

valoisaa, on nyt hiljaista, kylmää ja pimeää. Lumi on muuttanut vihreän laakson 

valkeaksi. Muumipeikko ei pidä talvesta ja pitää sitä luonnottomana ympäristönä 

itselleen. Muumipeikko on uudesta maailmasta kuitenkin samaan aikaan sekä 

innoissaan että järkyttynyt.  

Sitten koittaa muutoksen näkyvin vaihe (Kovanen 2007, 46). Muumipeikon pehmeä 

sametti-iho alkaa kasvaa ja muuttuu talviturkiksi. Näin kesäolento muuttuu lopullisesti 

talvenkestäväksi. Talviturkin avulla Muumipeikko voi sopeutua talveen. Kertojakin 

rohkaisee: ”Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty. Ja sehän on aina hyvä juttu.” 

(TT, 14.)11 

Kun alkujärkytys on ohi, Muumipeikko jatkaa uuden maailman tutkailemista ja tutustuu 

talven olentoihin. Hän tapaa monia uusia otuksia, joiden olemassaolosta ei ole tiennyt 

ennen talvea. Vanhoista hahmoista paikalla ovat vain Pikku Myy ja Mörkö. Uusista 

hahmoista tärkein on Muumipapan uimahuoneessa asuva Tuu-tikki. Lisäksi 

Muumipeikko kohtaa monia talven mystisiä olentoja, jotka eivät paljasta itsestään 

mitään: uimahuoneessa asustavat näkymättömät päästäiset, tiskipöydän alla asuva 

otuksen ja uimahuoneen kaapissa oleilevan esi-isänsä. 

                                                           
10

 “En våg av kall luft tog emot honom. (TV 12.) Han tappade andan, halkade och rullade över takkanten. 
och så åkte Mumintrollet hjälplöst i en ny farlig värl och sjönk djupt ner i sin första snödriva.” (TV, 13.) 
11

 “Det skulle ta lång tid, men beslutet var fattat. Och det är ju alltid en bra sak.” (TV, 13.) 
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Vaikka Muumipeikko potee yksinäisyyttä, hän ei suuremmin ilahdu tutustuessaan talven 

olentoihin. Päinvastoin hän suorastaan pettyy talven kaveritarjontaan, sillä kukaan ei 

oikein tunnu ymmärtävän häntä. ”Jospa täällä olisi edes yksi ainoa olento, jonka tuntisin 

ennestään, Muumipeikko ajatteli. Joku joka ei olisi salaperäinen vaan aivan tavallinen.” 

(TT, 33–34.)12  Muumipeikko tuumiikin: ”- - talvi oli täynnä kummallisia olentoja, jotka 

toimivat hämärästi ja oikullisesti.” (TT, 33.)13 Talven hahmot ovat hyvin erilaisia 

verrattuna kesäolentoihin ja testaavat Muumipeikon erilaisuudensietokykyä. Talven 

aikana Muumipeikon maailmankuva laajenee, sillä hän kohtaa monia uusia olentoja, 

jotka ajattelevat ja toimivat eri tavalla kuin hän ja jotka kyseenalaistavat hänen tapansa 

toimia ja ajatella (Kovanen 2007, 47, 49; Ojanen 1990, 24; Pääkkönen 2010, 43). 

Muumipeikko kohtaa erilaisuutta uusien hahmojen muodossa mutta oppii lopulta 

sietämään sitä. 

Opittuaan tuntemaan talven olentoja Muumipeikko kohtaa uuden järkytyksen aiheen. 

Muumilaaksoon saapuu suuri pakkanen, jäärouva, jota Muumipeikko pakenee 

uimahuoneeseen Tuu-tikin ja Pikku Myyn kanssa. Jäärouva jäädyttää kaunishäntäisen 

oravan kuoliaaksi, ja Muumipeikko järkyttyy syvästi oravan kuolemasta. Taikatalvi on 

ensimmäinen Muumi-kirja, jossa käsitellään kuolemaa (Westin 2008, 286). Kuolema on 

osa elämää, ja siksi on tärkeää, että Muumipeikkokin kohtaa kuoleman 

itsenäistymisprosessinsa aikana (Kovanen 2007, 50). 

Yksi tärkeä vaihe Muumipeikon muutoksessa on siinä, että hän uskaltautuu luopua 

vanhasta (Happonen 2007, 131). Tämä tapahtuu tavaran kautta. Muumipeikko tuo 

kesää ja entistä elämäänsä kohtaan tuntemaa kaipuutansa esille tarrautumalla tavaraan 

ja muistoihin. Hän tuudittautuu nostalgiaan, liimaa kesäisiä kiiltokuvia seinille ja 

puolustaa perheensä omaisuutta kuten Pikku Myyn lainaamaa hopeatarjotinta. 

Muumipeikko kaipaa ympärilleen esineitä eikä uskalla olla yksin itsensä kanssa. Tuu-tikki 

toteaakin Muumipeikolle: ”Sinulla on aivan liian paljon tavaraa ympärilläsi. Ja asioita, 

joita muistat ja joista uneksit.” (TT, 34.)14 

                                                           
12

 ”Om här bara fanns en enda som jag kände sen gammalt, tänkte Mumintrollet. Nån som inte var 
henlighetsfull utan alldeles vardaglig.” (TV, 33.) 
13

 ”- - vinterm var full av underliga varelser som handlade dunkelt och nyckfullt.” (TV, 32.) 
14

 ”Du har alldeles för mycket saker omkring dig. Och saker som du minns och saker du drömmer om.” 
(TV, 33.) 
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Muumipeikon tavarahamstrauksessa tapahtuu muutos talvirovion aikana. 

Näkymättömät päästäiset keräävät rovioon turhaa tavaraa, ja myös muumiperheen 

vanha puutarhasohva joutuu poltettavaksi. Ensin Muumipeikko haluaa pelastaa 

puutarhasohvan, mutta nuotion nähdessään hän luopuu tuumastaan. Kun rovio palaa ja 

Pikku Myy toteaa, että ”Siinä sinun puutarhasohvasi nyt meni”, toteaa Muumipeikko 

kärsimättömästi: ”Mitä sohvilla tekee?”15 (TT, 56.) Myöhemmin Muumipeikko yrittää 

vielä varjella Muumitalon esineitä ja hillokellarin purnukoita mutta lopulta luovuttaa ja 

antaa kaiken mennä. 

Muumipeikon kaipuu entiseen, mukavaan elämään konkretisoituu tavaran lisäksi hänen 

aurinkokaipuussaan. Talven pimeys ja auringon katoaminen järkyttää Muumipeikkoa 

syvästi: ”- - Muumipeikko ei saanut mielestään kauheaa havaintoaan: aurinko ei noussut 

enää. Se oli totista totta; aamu toisensa jälkeen valkeni jonkinlaisena harmaana 

hämäränä ja painui vähitellen pitkäksi talviyöksi – mutta aurinko ei näyttäytynyt 

koskaan.” (TT, 31.)16 Aurinko on Muumipeikolle tärkeä, sillä se on merkki kesästä ja 

onnellisesta ajasta perheen ja ystävien seurassa. Auringosta tulee Muumipeikolle 

suoranainen pakkomielle. 

Talven syvimpänä hetkenä näkymättömät päästäiset rakentavat talvirovion kutsuakseen 

auringon takaisin. Talvirovio tuo Muumipeikolle toivoa siitä, että aurinko pian palaisi. 

Kun aurinko sitten ensi kerran näyttäytyy, Muumipeikko on mennä onnesta sekaisin: 

”Tulee kevät! Tulee lämmintä! Kaikki heräävät!” (TT, 62.)17 Muumipeikko joutuu 

pettymään, sillä aurinko ei viivykään taivaalla kuin hetken. Talven selkä on kuitenkin 

taittumaan päin. Talvirovio on teoksen taitekohta (Westin 1988, 265). Keskitalvesta 

siirrytään kohti kevättalvea. Muumipeikon muutos etenee: ”Muumipeikko oli alkanut 

tottua lumottuun talveen.” (TT, 66.)18 

Alkaa Muumipeikon muutoksen toinen osa eli kevättalvi. Kevättalven koittaessa 

Muumitaloon virtaa nälkää ja kylmyyttä pakenevia vieraita kuten talviurheilua 

                                                           
15

 ”Där gick din trädgårdssoffa - -.” (TV, 54.) “Vad gör man med soffor?” (TV, 54.) 
16

 “Men han kunde inte glömma det förfärliga – att solen inte gick upp längre. Det är verkligen sant; 
morgon efter morgon ljusnade i en slags grå skymning och gled småningom over i den långa vinternatten 
– men solen visade sig aldrig.” (TV, 30.) 
17

 ”Det blir vår! Det blir varmt! Allihop kommer att vakna!” (TV, 61.) 
18

 ”Mumintrollet hade börjat vänja sig vid den förtrollade vintern.” (TV, 65.) 
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harrastava hemuli ja sudeksi itseään luuleva Surku-koira. Muumipeikko joutuu uusien 

haasteiden eteen. Nyt täytyisi selvitä talviliikunnasta ja muista käytännön talvipuuhista. 

Muumipeikolla ei ole enää aikaa ihmetellä talvista maailmaa, kun hän lapioi lunta, 

hiihtää ja passaa vieraitaan. Erityisesti hiihtäminen on Muumipeikosta varsin kamalaa. 

”Tämä oli melkein pahempaa kuin yksinäinen talvi. Vieläpä aurinkokin, jota hän oli niin 

hirveästi kaivannut, loisti suoraan laaksoon ja näki hänen alennustilansa.” (TT, 83.)19 

Talvipuuhien myötä Muumipeikon luontosuhteeseen tulee käytännöllinen puoli. 

Lopputalvesta Muumipeikko pääsee lumen salaisuuksista selville. Hän nimittäin kokee 

ensimmäistä kertaa lumisateen ja hurmioituu siitä: ”Ja sitten alkoi sataa hitaasti lunta. - 

- Hiutale toisensa jälkeen laskeutui hänen lämpöiselle kuonolleen ja suli. Hän tavoitti 

niitä käpäläänsä ihaillakseen niitä hetken, hän katsoi ylöspäin ja näki niiden leijuvan 

kasvojaan kohti. Niitä tuli yhä enemmän ja enemmän, pehmeinä ja kevyinä kuin 

untuvat.” (TT, 93.)20 ”Ilma oli muuttunut leudommaksi. Lumihiutaleiden takia ei voinut 

nähdä ympärilleen, ja Muumipeikon valtasi sama hurmio, jota hän tunsi aina kesällä 

kahlatessaan mereen. Hän heitti kylpyviitan yltään ja heittäytyi pitkin pituuttaan 

kinokseen. Talvi! hän ajatteli. Siitähän voi pitää!” (TT, 94.)21 Vasta lumisade 

kauneudessaan saa Muumipeikon nauttimaan talvesta. 

Juuri kun Muumipeikko tunnustaa, että talvessa voi olla myös siedettäviä puolia, iskee 

lumimyrsky. Seuraa Muumipeikon ja talven mittelö. ”Muumipeikko tuli yhä 

varmemmaksi siitä, että talvi oli keksinyt tämän vain nujertaakseen hänet ja 

osoittaakseen kerta kaikkiaan, että hän ei pärjää.” (TT, 96–97.)22 ”Pettää hänet ensin 

leijailevien hiutaleiden verholla ja heittää sitten kaiken lumen myrskynä hänelle päin 

naamaa. Juuri silloin kun hän alkoi pitää talvesta.” (TT, 97.)23 Ensin Muumipeikko 

vihastuu, mutta sitten hän luovuttaa taistelunsa myrskyä vastaan ja antaa myrskyn 
                                                           
19

 ”Det här var nästan värre än den ensamma vintern. Till och med solen, som han hade längtat efter så 
förfärligt, lyste rakt in i dalen och sång hans förnedring.” (TV, 82.) 
20

 ”Och så började det långsamt att snöa.” (TV, 92.) ”Den ena flindan efter den andra lade sig på hans 
varma nos och smälte. Han fångade dem i tassan för att beundra dem en kort sekund, han tittade uppåt 
och såg dem sjunka emot sig, fler och fler, mjukare och lättare än dun.” (TV, 93.) 
21

 ”Det jade blivit mildare i luften. Man såg ingenting omkring sig för fallande snö och Mumintrollets greps 
av samma hanförelse som han brukade känna om somrarna när han vadade ut i sjön. Han slanged sig och 
kastade sig råkland i en driva. Vinter! tänkte han. Man kan ju tycka om den!” (TV, 93.) 
22

 ”Mumintrollet blev mer och mer övertygad om att det här hade vintern funderat ut för att en gång för 
alla visa honom att han inte klarade sig.” (TV, 96.) 
23

 ”Först lura honom med en vacker gardin av sakta fallande snöflingor, och den kasta all den vackra snön 
ansiktet på honom i en storm. Just då, när han trodde at than började tycka om vintern.” (TV, 96.) 
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kuljettaa häntä ja jopa toteaa: ”Minä olen ole muuta kuin ilmaa ja tuulta, minä olen osa 

lumimyrskyä - -.” (TT, 98.)24 Näin Muumipeikko myöntää, että hän on osa talvista 

maailmaa. Lumimyrskyn aikana Muumipeikko pääsee lopultakin henkisesti tasoihin 

talven kanssa: ”Pelottele niin paljon kuin haluat, hän ajatteli ihastuksissaan. Nyt minä 

olen päässyt sinusta perille. Sinä et ole sen pahempi kuin kukaan muukaan, kun vain 

tutustuu sinuun. Nyt et voi enää pettää minua.” (TT, 98.)25 Muumi-kirjoissa myrskyt 

toimivat vapauttajina ja puhdistavat ilmapiiriä myönteisellä tavalla (Hirvonen 1978, 81; 

Happonen 2003, 201). Taikatalvessa lumimyrsky on Muumipeikolle katarttinen 

kokemus. Vihdoin Muumipeikko alkaa ymmärtää talvea, ja kun Muumipeikko ymmärtää 

talvea, hän voi pitää siitä.  

Muumipeikon luontosuhde kokee murroksen Taikatalvessa. Aiemmissa Muumi-kirjoissa 

muumien luontosuhde esitetään nautiskelevana (Happonen 2011, 152). Kesäolento 

Muumipeikolle talvi ei kuitenkaan ensin tarjoa mahdollisuutta nauttia luonnosta, eikä 

hän ensin kykene näkemään luonnon kauneutta, valittaa vain kylmyyttä ja kaipaa 

aurinkoa. Ensin Muumipeikko pitää talvea itselleen luonnottomana ympäristönä mutta 

tottuessaan siihen hän oppii pitämään luonnosta myös tässä talvisessa muodossaan. 

Tärkeä osa Muumipeikon muutosta onkin se, että hän oppii nauttimaan talvesta.  

Lumimyrskyn jälkeen alkaa kevät tehdä tuloaan, ja niin koittaa Muumipeikon 

muutoksen kolmas ja viimeinen osa. Kun kevät saapuu, Muumipeikko tulee hyvin 

onnelliseksi. Muumipeikko nauttii täysin rinnoin keväästä, jonka hän saa nyt kokea 

ensimmäisen kerran alusta asti. Hän ihastelee luontoa ja tuntee ylpeyttä laaksostaan. 

Keväällä Muumipeikon kriisi on ohittanut pahimman vaiheensa. Muumipeikko hyväksyy 

muutoksen. ”Nyt tuli kevät, mutta ei niin kuin hän oli kuvitellut. Sitä ei tarvittu enää 

vapauttamaan häntä vieraasta, vihamielisestä maailmasta, vaan se seurasi luonnollisena 

jatkona sitä uutta elämystä, jonka hän oli voittanut omakseen”. (TT, 113.)26  

                                                           
24

 ”Jag är intenting annat än väder och vind, jär är en bit av snöstromen - -.” (TV, 97.) 
25

 ”Skräms bäst du vill, tänkte han förtjust. Nu har jag kommit underfund med sig. Du är inte värre än allt 
annat bara man kommer underfund med dig. Nu kan du inte lura mig längre.” (TV, 97.) 
26

 ”Nu kom våren, men inte som han hade tänkt sig. Inte längre den som brefriade honom ur en 
främmande och fientlig värld, utan den naturliga försättningen på en ny upplevelse, som han övervunnit 
och gjort till sin egen.” (TV, 112.) 
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Keväällä Muumipeikko aukaisee Muumitalon oven ja päästää tuulen sisään: ”Tuuli 

puhalsi suoraan salonkiin. Se puhalsi tomun kristallikruunun tyllistä ja teki kierroksen 

kaakeliuunin tuhkassa. Sitten se lehautti hiukan seinille liimattuja kiiltokuvia. Yksi niistä 

irtosi ja lensi pois.” (TT, 112.)27 Tuuli puhdistaa salongin pölystä ja samoin Muumipeikon 

kaikesta vanhasta. Kun tuuli puhaltaa salongissa, Muumipeikko toteaakin: ”Perhettään 

täytyy toisinaan tuulettaa.” (TT, 112.)28  

Huhtikuussa meri vapautuu jäistä. Aivan samoin kuin Muumipappa Muumipapan 

urotöissä29 joutuu kevätjäillä vaaraan, taistelee myös Muumipeikko Taikatalvessa 

hengestään heikoilla jäillä. Sekä Muumipapalle että Muumipeikolle jäihin joutuminen ja 

sieltä selviäminen on aikuistumisriitti. Muumipeikko pomppii urhoollisesti jäälautalta 

toiselle pikku Myytä pelastaessaan mutta tippuu lopulta jäiden sekaan hyiseen mereen. 

Pikku Myyltäkin sataa kiitosta Muumipeikolle, ”- - joka puolet talvesta istui ja kitisi ja 

liimasi kiiltokuvia seinille.” (TT, 125.)30 Muumipeikko on siis muuttunut. Sankarillinen 

teko kruunaa talven aikana tapahtuneen itsenäistymisen ja rohkaistumisen. 

Muumipeikko vilustuu pudottuaan jäihin. Muumimamma herää Muumipeikon 

aivastukseen ja alkaa touhuta talossa siivoillen ja Muumipeikkoa hoitaen. Muumipeikko 

tervehtyy ja viettää äitinsä kanssa kaksin aikaa, mutta suhde ei ole entisellään. Nyt 

Muumipeikko haluaa pitää huolta äidistään, ja hän tietää paljon uusia asioita, joita äiti ei 

tiedä, kuten sen, miten lumi sataa maahan. Pian muukin perhe herää. Muumipeikko 

joutuu kohtaamaan muuttumattoman perheen muuttuneena itsenään. Muumipeikko 

havaitsee, että hänen suhteensa perheeseen ja Niiskuneitiin on muuttunut talven 

aikana. Muumipeikko arkailee paljastaa äidilleen kaikkea talvella tapahtunutta, eikä hän 

usko, että Niiskuneiti voi koskaan ymmärtää hänen kokemuksiaan. Muumipeikko ei voi 

jakaa talvikokemustaan muiden perheenjäsenten kanssa, ja se erottaa hänet heistä 

(Korhonen 2007, 55–56). 

                                                           
27

 ”Nu kom vinden farande rätt in i salongen. Den blåste dammet ur kristallkronans tyll och for omkring 
ett varv i kakelugnsaskan. Sen lyfte den lite glansbilderna som var fastklistrade runt väggarna. En av dem 
lossnade och flör ut.” (TV, 110.) 
28

 ”Man måste vädra sin familj ibland.” (TV, 110.) 
29

 Jääseikkailu löytyy vain alkuperäistekstistä, sillä se on sensuroitu Muumipapan urotöiden 
suomennoksesta luultavasti siksi, etteivät lapset keksisi mennä heikoille jäille. 
30

 ”- - som satt och gnällde och klistrade glansbilder halva vintern.” (TV, 123.) 
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Talven aikana Muumipeikko oppii nauttimaan yksinäisyydestä. (Aejmelaeus 1994, 64.) 

Keväällä Muumipeikko jopa pelkää muiden heräävän, niin onnellinen hän on yksin 

ollessaan. Kun perhe sitten on hereillä, Muumipeikko kaipaa yksinäisyyttä: ”Äkkiä hän 

tunsi itsensä niin iloiseksi, että hänen täytyi saada olla yksin.” (TT, 132.)31 

Loppukohtauksessa Muumipeikko juoksee meren rantaan yksinäisyyteen. Monien 

Muumi-kirjojen loppukohtauksissa kuvataan Muumimamman ja Muumipeikon läheistä 

suhdetta, mutta Taikatalvessa Muumipeikko on lopussa yksin ilman äitiä, mikä korostaa 

äidistä erkanemista (Westin 2008, 362, 277).  

Yksinäisyyden sietämisen ohella toinen Muumipeikon suurista henkisistä haasteista on 

itsenäistyminen. Taikatalvessa Muumipeikon täytyy selvitä yksin (Westin 2008, 277). 

Itsenäistymiseen ja aikuistumiseen liittyy aina vastuun lisääntyminen. Talven aikana 

Muumipeikkokin saa kokea vastuuta, kun hän pitää huolta Muumitaloon saapuvista 

vieraista ja järjestää oravalle hautajaiset. Kun Muumipeikko kevään kynnyksellä 

ihmettelee, miksei Tuu-tikki lohduttanut häntä talvella, vastaa tämä vain: ”Täytyy 

päästä itse selville kaikesta - -. Ja kiivetä yli aivan yksin.” (TT, 115.)32 Muumipeikko 

ymmärtää tämän, ja keväällä hän toteaakin kukasta huolehtivalle Niiskuneidille: ”Anna 

sen selvitä miten parhaiten taitaa. Minä luulen, että se selviää paremmin, jos sillä on 

vähän vaikeuksia.” (TT, 132.)33  

Talvella on suuri symbolinen merkitys Taikatalvessa. Muumipeikon täytyy hyväksyä talvi 

osaksi vuodenkiertoa, sillä siten hän hyväksyy myös aikuistumisen osaksi elämäänsä. 

Ensin Muumipeikko tuntee olonsa talvella vieraantuneeksi mutta ajan kuluessa tottuu 

talveen. Lopputalvesta Muumipeikko alkaa jopa nauttia talvesta, ja keväällä hän 

muistelee sitä kaihoisasti. Kun Muumipeikko hyväksyy talven luonnolliseksi osaksi 

vuodenkiertoa, hänen muutoksensa on tullut päätökseensä. Kevään tullessa 

Muumipeikko pohtii itsekseen: ”Nyt minulla on kaikki - -. Minulla on koko vuosi. 

Talvikin.” (TT, 112.)34  

  

                                                           
31

 ”Plötsligt kände han sig så glad att han måste få vara ensam.” (TV, 131.) 
32

 ”Man måste upptäcka allting själv - -. Och klättra over det alldeles ensam.” (TV, 114.) 
33

 ”Låt den reda sig bäst den kan. Jag tror den klarar sig bättre om den får ha det lite krångligt.” (TV, 131.) 
34

 ”Nu har jag allting - -. Jag har hela året. Vintern också. Jag är det första mumintrollet som har levat ett 
helt år.” (TV, 110.) 
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2.2 Muut hahmot 

Taikatalven sivuhahmoista kaksi on tuttuja edellisistä Muumi-kirjoista: Pikku Myy ja 

Mörkö. Lisäksi teoksessa on lukuisia uusia hahmoja kuten Tuu-tikki, Hemuli, Surku, esi-

isä ja näkymättömät päästäiset. Tässä luvussa esittelen näitä Taikatalvi-kirjan 

tärkeimpiä sivuhahmoja ja kerron heidän luontosuhteestaan.  

 

2.2.1 Tuu-tikin, Pikku Myyn ja Hemulin luontosuhde 

Tuu-tikki, Pikku Myy ja Hemuli35 ovat Taikatalven tärkeimmät sivuhenkilöt. Ensin 

pohdiskelen näiden kolmen hahmon luontosuhdetta ja sitten heidän merkitystään 

Muumipeikolle. 

Tuu-tikki, Pikku Myy ja Hemuli ovat luontosuhteeltaan hyvin samankaltaisia hahmoja. 

He kaikki tuntuvat hallitsevan luontoa. Tuu-tikki tekee lumilyhdyn ja kalastaa. Pikku Myy 

laskee mäkeä, hiihtää ja luistelee. Hemuli hiihtää, laskettelee, lumikenkäilee, tekee 

lumilinnan ja ui avannossa. Tuu-tikki, Pikku Myy ja Hemuli kesyttävät talven 

ihmismäisellä taidolla ja käyttävät luontoa tehdäkseen sitä mitä haluavat. Heillä kaikilla 

on käytännöllinen suhde talveen.  

Kolmikon luontosuhde on erilainen verrattuna Muumipeikkoon, jonka luontosuhde on 

filosofinen ja hyvin tunteellinen. Tuu-tikkikin filosofoi talvesta mutta vähemmän 

tunteellisesti: ”Ajattelen juuri parhaillaan revontulia. Ei voi tietää ovatko ne olemassa 

vai näkyvätkö ne vain. Kaikki on hyvin epävarmaa, ja juuri se tekee minut levolliseksi.” 

(TT, 22.)36  Pikku Myy ja Hemuli eivät pohdiskele talvea, he vain toimivat. Heidän 

luontosuhteensa ei myöskään ole erityisen tunnepitoinen, tosin he kaikki nauttivat 

luonnossa olemisesta. 

Pikku Myy ja Muumipeikko ovat tarinan alussa samassa tilanteessa: molemmat ovat 

heränneet kesken talviunen eivätkä ole koskaan ennen kokeneet talvea. Heidän 

                                                           
35

 Pikku Myy kirjoitetaan pikku Myy suomennoksessa mutta alkuperäistekstissä Lilla My. Hemuli taasen 
kirjoitetaan suomennoksessa pienellä mutta alkuperäistekstissä isolla. Tässä työssä käytetään 
alkuperäistekstin mukaisia asuja nimistä.  
36

 ”Just nu tänker jag på norrsken. Man vet inte om det finns eller bara syns. Allting är mycket säkert, och 
det är just det som lugnar mig.” (TV, 21.) 
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suhtautumistapansa tilanteeseen ovat kuitenkin päinvastaiset: Muumipeikko ahdistuu 

ja pelkää, Pikku Myy innostuu. Muumipeikko herää pelokkaana, Pikku Myy vihaisena. 

Siinä onkin näiden kahden suurin erotus. Pikku Myy ei myöskään muistele kesää toisin 

kuin Muumipeikko vaan keskittyy nykyisyyteen. 

Pikku Myyn ensimmäinen kohtaaminen talven kanssa on peloton ja utelias. Heti 

herättyään Pikku Myy menee kokeilemaan lunta, tekee lumipallon ja heittää sillä 

oravaa. Pikku Myy keksii talven riemut ja selviää niistä täydellisesti. Vaikka hän ei ole 

koskaan ennen laskenut mäkeä tai hiihtänyt, hän selvittää pahimmatkin mäet pystyssä. 

Pikku Myy oppii myös luistelemaan eikä pelästy edes joutuessaan heikoille jäille. Pikku 

Myy mukautuu ja sopeutuu mihin tahansa ympäristöön ja selviää kaikesta ehjin nahoin. 

Pikku Myyn suorastaan naturalistiseen luontosuhteeseen kuuluu ”lapsen luontainen 

itsekkyys, mukavuudenhalu ja kehittymätön moraali”, ja hän toimii luonnon kanssa 

samalla lailla, ”vahvemman ja nokkelamman oikeudella”. (Kirjavainen 2009a, 70.) Kun 

orava kuolee, Pikku Myy haluaa sen hännän itselleen muhviksi. Pikku Myyn asenne 

luontoa kohtaan on se, että hän ottaa sen, minkä haluaa. 

Muumilaaksoon saapuu messinkitorvea soittava, hiihtointoinen Hemuli, joka mullistaa 

laakson elämän ulkoilmainnostuksellaan. Hemuli laittaa vieraat tekemään lumilinnaa ja 

yrittää houkutella heitä pihalle nauttimaan talvisäästä. Hemuli rakastaa talvea, pakkasta 

ja raitista ilmaa ja viihtyy ulkona. Hemulin luontosuhde on toisaalta ihmismäinen siten, 

että hän hallitsee luontoa ihmiskeksinnöillä kuten lumikengillä ja suksilla, ja toisaalta 

eläinmainen siten, että hänellä on todella hyvä vainu. 

Hemuli ei juurikaan herkistele luonnosta mutta toisaalta tunnelmoi hiihtoretkestä 

Yksinäisille Vuorille: ”Se olisi oikeata eräelämää! Rakovalkea iltaisin ja joka aamu uusia 

vuorenhuippuja valloitettavana! Pitkiä lenkkejä kuruissa, joissa pehmeä, koskematon 

lumi sirisee suksien alla…” (TT, 92.)37 Hemuli ei ole filosofityyppiä ja toteaa 

avantouinnista: ”Se ajaa tiehensä kaikki tarpeettomat ajatukset ja mielikuvat.” (TT, 

80.)38 

                                                           
37

 ”Det skulle vara vildmarksliv! Stockelden om kvällarna och nya bergstoppar att besegra varenda 
morgon! Långa löpor i ravinerna med mjuk orörd snö som frasar när skidorna skär igenom…” (TV, 92.) 
38

 ”Det jagar bort alla onödliga tankar och fantasier.” (TV, 79.) 
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Epäfilosofimaisen Hemulin vastakohta on Tuu-tikki, jonka luontosuhde on sekä 

käytännöllinen että filosofinen. Tuu-tikki ymmärtää talven olentoja mutta ei koskaan 

kyllästy pohdiskelemaan talven ihmeellisyyksiä kuten lunta: ”Sen luulee olevan kylmää, 

mutta jos siitä tekee lumitalon, on talo lämmin. Sen luulee olevan valkoista, mutta 

toisinaan se on punertavaa ja toisinaan sinistä. Se voi olla hyvin pehmeätä ja se voi olla 

kovaa kuin kivi. Mikään ei ole varmaa.” (TT 26.)39 Muumipeikon ja Tuu-tikin 

luontopohdinnat eroavat siinä, että Muumipeikko haluaa selviä vastauksia, mutta Tuu-

tikki tyytyy tietämättömyyteen. 

Taikatalvessa on identiteetiltään kahdenlaisia hahmoja, joista Muumipeikko edustaa 

muuttuvia ja Tuu-tikki ja Pikku Myy muuttumattomia hahmoja. Tuu-tikin ja Pikku Myyn 

tehtävä on luotsata Muumipeikko läpi identiteetinmuodostusprosessista, ja sen he 

tekevät toimimalla kommentaattoreina ja kannustajina. Tuu-tikilla ja Pikku Myyllä on 

hyvä itseluottamus, jota eivät muiden mielipiteet horjuta, eivätkä he anna tunteiden 

sekoittaa omaa toimintaansa. (Valkeajoki 2003, 109–112.) 

Tuu-tikki ja Pikku Myy toimivat vastapainona Muumipeikon tunteellisuudelle. Kun 

Muumipeikko vaahtoaa jostakin, Pikku Myy ja Tuu-tikki eivät mene mukaan suukopuun 

vaan ottavat askeleen taaksepäin, Pikku Myy ironisella ja Tuu-tikki rauhallisella 

kommentilla. Kun Muumipeikko harjoittaa kesäkaipuutaan, sekä Pikku Myy että Tuu-

tikki palauttavat Muumipeikon kesäunelmista todellisuuteen realistisella lausahduksella. 

Kun Muumipeikko muistelee, että ”Täällä kasvoi omenia”, vastaa Tuu-tikki: ”Mutta nyt 

kasvaa lunta - -.” (TT, 23.)40 Ja kun Muumipeikko aloittaa suunnittelemansa small talkin, 

”Muistatko kesäisin…”, toteaa Pikku Myy: ”Mutta nyt on talvi.”  (TT, 38.)41 

Omalla tavallaan sekä Tuu-tikki, Pikku Myy että Hemuli toimivat Muumipeikolle 

opettajina. Pikku Myy antaa esimerkin pelottomuudesta. Hemuli laittaa Muumipeikon 

hiihtämään ja jakaa tälle elämänviisauksiaan. Tuu-tikki on kuitenkin näistä kolmesta 

tässä tehtävässä tärkein. Tuu-tikki on Muumipeikolle samaan aikaan opettaja, 

                                                           
39

 "Man tror den är kall, men om man gör ett snöhus av den blir den varm. Man tycker den är vit, men 
ibland blir den skär, och ibland blå. Den kan vara det mjukaste av allting och den kan vara hårdare än 
sten. Ingenting är säkert." (TV, 24.) 
40

 ”Här växte det äpplen - -.” (TV, 22.) ”Men nu växer det snö - -.” (TV, 22.) 
41

 ”Kommer du ihåg i somras…” (TV, 37.) ”Men nu är det vinter - -.” (TV, 37.) 



25 
 

 

äidinkorvike ja ystävä, ikään kuin yhdistelmä Muumimammaa ja Nuuskamuikkusta 

(Sinisalo 2002, 9; Kovanen 2007, 51; Holm 1983, 299). 

Muumipeikko ei voi ripustautua Tuu-tikkiin kuten Muumimammaan mutta saa tältä 

kuitenkin tärkeitä elämänohjeita ja neuvoja. Tuu-tikki myös toruu ja kieltää 

Muumipeikkoa. Tuu-tikki ohjaa Muumipeikon henkistä kehitystä laittamalla tämän 

pohtimaan talvea ja elämää. Tuu-tikki ei anna Muumipeikolle valmiita vastauksia ja 

laittaa tämän kysenalaistamaan vanhan ajatusmallinsa. Tuu-tikki auttaa Muumipeikkoa 

kasvamaan ja itsenäistymään antamalla tälle muutamia hyviä ohjeita ja jättämällä 

tämän sitten selviämään yksin. 

 

2.2.2 Ne näkymättömät 

Taikatalvessa Muumipeikko tutustuu monin outoihin talven olentoihin kuten 

uimahuoneessa Tuu-tikin kanssa asustavaan kahdeksaan näkymättömään päästäiseen 

sekä Muumitalon keittiön tiskipöydän alla lymyilevään otukseen. Kaikki nämä olennot 

ovat salaperäisiä eivätkä paljasta itsestään mitään. Olennot kiehtovat Muumipeikkoa 

suunnattomasti. Hän haluaisi tietää niistä enemmän ja ymmärtää niitä. 

Olennot kiehtovat Muumipeikkoa, koska ne edustavat tämän alitajuntaa, kaikkia 

kiellettyjä tunteita, vaistoja, viettejä ja elämän yöpuolta. Näkymättömien olentojen 

kautta Muumipeikko ymmärtää, että maailmassa on paljon sellaista, josta hän ei ole 

aiemmin tiennyt. (Aejmelaus 1994, 24–26.)  

Tuu-tikki tuntee tiskipöydän alla asuvan olennon ja vieläpä hyvin. ”Mutta minä luulen, 

että hän tahtoo elää salaperäisesti, niin etten voi esitellä teitä toisillenne.” (TT, 41.)42 

Muumipeikko yrittää udella myös näkymättömistä päästäisistä Tuu-tikilta, joka vastaa 

vain: ”Ei pidä kysellä kaikkea. Ehkä joku haluaa säilyttää salaisuutensa.” (TT, 26.)43 

Näkymättömät päästäiset tarvitsevat yksityisyyttä. ”He ovat niin kainoja, että ovat 

muuttuneet näkymättömiksi - -.” (TT, 25.)44  Tuu-tikki ymmärtää, että jokaiselle pitää 

                                                           
42

 ”Men jag tror han vill leva hemlighetsfullt så jag kan inte presentera er för varandra.” (TV, 40.) 
43

 ”Man ska inte fråga folk om allting. De kanske vill ha sina hemligheter i fred.” (TV, 25.) 
44

 ”De är så blyga att de har blivit osynliga - -.” (TV, 24.) 
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suoda yksityisyytensä, oma maailmansa, jota ei tarvitse jakaa muiden kanssa (Laajarinne 

2009, 117–118). 

Muumipeikko ihmettelee talven olentoja, ja Tuu-tikki selittää: ”Katsos, on niin paljon 

väkeä, joka ei sovi kesään, kevääseen ja syksyyn, hän sanoi. Kaikki hieman arat ja 

kummalliset. Muutamat yöeläimet ja oliot, joita ei huolita mihinkään ja joihin kukaan ei 

usko. Ne pysyvät piilossa koko vuoden. Ja sitten kun on rauhallista ja valkeaa ja yöt 

tulevat pitkiksi ja kaikki ovat nukahtaneet talviuneen - silloin ne tulevat esille.” (TT, 40–

41.)45 Tätä kohtaa voisi pitää jonkinlaisena viimeisten Muumi-kirjojen avainkohtana. 

Viimeisissä Muumi-kirjoissa tilaa valtaavat nimittäin sivuhahmot, kaikki nuo 

näkymättömät ja mitättömät olennot (Westin 2008, 284).  

 

2.2.3 Esi-isät 

Taikatalvessa kaksi hahmoa tutustuu atavistiseen alkuperäänsä. (Aejmelaus 1994, 25–

26.) Muumipeikolle tätä alkukantaista taustaa edustaa uimahuoneen kaapista löytyvä 

karvainen esi-isä ja Surku-koiralle taasen susilauma. 

Muumipeikon vieraillessa Tuu-tikin uimahuoneella ensimmäistä kertaa tulee puhetta 

uimahuoneen kaapista, ja Tuu-tikki sanoo tiukasti, että Muumipeikko ei saa koskaan 

avata tuota kaappia. Kielto luonnollisesti vain lisää Muumipeikon hinkua tietää, mitä 

kaapissa on, ja lopulta hän vihastuksissaan avaa kaapin ja päästää ulos sen 

pitkäkarvaisen, suurikuonoisen ja harmaanvärisen asukin. Selviää, että kaapissa asustaa 

Muumipeikon esi-isä. Ensin Muumipeikko haluaa kieltää yhdennäköisyyden hänen ja 

olennon välillä eikä voi uskoa otusta esi-isäkseen, mutta lopulta hän hyväksyy 

sukulaisuuden ja tuntee suoranaista ylpeyttä siitä, että hänellä on esi-isä.  

Esi-isä asettuu asumaan Muumitalon salongin kaakeliuuniin, sekoittaa talon järjestyksen 

ja rakentaa huonekaluista kaakeliuunin ympärille suojamuurin. Tuu-tikki analysoi, että 

esi-isä on halunnut rakentaa itselleen suojaisan pesän. Muumipeikkokin pitää esi-isän 

                                                           
45

 “Ser du, det är så mycket som inte får rum om sommarn och hösten och våren, s ahon. Allting som är 
lite skyggt och lite märkvärdigt. Somliga slags nattdjur och folk som aldrig passar in nånstans och som 
inten tror på. De håller sig undan hela året. Och sen när det är lugnt och vitt och nätterna blir långa och 
alla har gått i de – då kommer de fram.” (TV, 40.) 
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kokoamaa romuläjää kodikkaana ja alkaa nukkua tavaraläjässä. Tämän jälkeen esi-isä ei 

enää poistu kaakeliuunista. Esi-isän kautta Muumipeikko saa tutustua perimäänsä ja 

menneisyyteensä (Aejmelaus 1994, 24). Keväällä on kuitenkin aika elää omaa elämää, ja 

niin Muumipeikko palaa romuläjästä omaan sänkyynsä nukkumaan: ”Mutta se, mitä 

tapahtuu juuri nyt, on todella mielenkiintoisempaa kuin se, mitä tapahtui tuhat vuotta 

sitten.” (TT, 103.)46  

Suuren pakkasen ja talvirovion jälkeen Muumilaaksoon saapuu nälkää ja kylmyyttä 

pakenevia vieraita, joista ensimmäinen on Surku: koira, joka haluaisi olla susi. Yöt hän 

ulvoo susien perään ja päivät nukkuu. Sudet ovat Surkulle pakkomielle. Surkua kiehtoo 

susien suuruus ja voimakkuus, luultavasti siksi, että hän itse on niin pieni ja 

huomaamaton. Surku haaveilee susien seurasta ja haluaa muuttua niiden kaltaiseksi: 

”Olisi rajattoman autuasta metsästää yhdessä susien kanssa, seurata niitä joka 

paikkaan, tehdä kaikkea mitä ne tekivät ja täyttää niiden toiveet. Ja vähitellen hän 

muuttuisi yhtä villiksi ja vapaaksi kuin nekin.” (TT, 88.)47 

Surkulle sutena olo edustaa vapautta, mutta hän ei ymmärrä, että hänen susiunelmansa 

kahlehtii häntä vapauttamisen sijaan. Yövalvomisensa takia Surku ei jaksa olla valveilla 

päivisin eikä kykene nauttimaan elämästä, kun ajattelee koko ajan vain susia 

melankolisesti. Surku kadottaa susiunelmoinnin takia koiran luonteensa: hänen 

vainunsa on pilalla, eikä hän halua ryhtyä Hemulin lemmikiksi. Surkun halu toteuttaa 

susien toiveet on kuitenkin hyvin koiramainen. 

Koirasta ei voi tulla sutta, koska sillä on koiran luonto (Laajarinne 2009, 140). Surku 

saakin huomata, ettei hän voi muuttua sudeksi, kun hän menee metsään ja joutuu 

susien piirittämäksi. Surku ymmärtää, että on toiminut täysin luontonsa vastaisesti: 

”Olisi voinut nukkua joka yö, sen sijaan että istuin täällä lumessa ja pakkasessa ja ikävöin 

niin että olin pakahtua…” (TT, 106.)48 Onneksi Hemuli tulee parahiksi ja pelastaa torven 

toitotuksellaan Surkun susien suista. Nyt Surku tietää, ettei hänestä ole sudeksi, ja hän 

                                                           
46

 "Men det som händer just nu är faktiskt mer intressant än det som häbde för tusen år sen." (TV, 103.) 
47

 ”Det skulle vara en lycksalighet utan gräns att jaga med vargarna, följa med dem överallt, göra allt som 
de gjorde och uppfylla alla deras önskningar. Och småningom skulle han förandras och bli lika vild och fri 
som de.” (TV, 87.) 
48

 ”Jag kunde har fått sova varenda natt i stället för att sitta här i snön och längta mig förfärvad…” (TV, 
106.) 
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voi alkaa käyttäytyä koiran lailla. Niinpä kun Hemuli hiihtää eteenpäin, Surku seuraa 

häntä: ”Se tuntui hänestä kaikkein parhaalta mitä hän saattoi tehdä.” (TT, 107.)49 

 

2.2.4 Mörkö 

Mörkö on Muumi-kirjojen surullisin ja pelottavin hahmo. Mörkö on tuomittu ikuiseen 

yksinäisyyteen ja masentuneisuuteen, koska hän on niin kylmä, ettei kukaan voi mennä 

hänen lähelleen paleltumatta. Mörön menneisyyttä ei kukaan tunne, eikä siis tiedetä, 

miksi hän on niin surullinen ja yksinäinen ja kylmä. Mörkö on Muumimamman 

vastakohta (Witt-Brandström 1993, 130; Nupponen 2008, 57). Onkin hyvin kuvaavaa, 

että talvella Muumipeikon seurana on Muumimamman sijaan Mörkö. 

Heti herättyään Muumipeikko ajattelee, että talvi on Mörön maailmaa: ”Tämä maailma 

kuuluu jollekin toiselle, jota minä en tunne. Ehkä Mörölle. Tätä ei ole luotu 

muumipeikkojen asuinpaikaksi.” (TT, 14–15.)50 Koska Mörkö jäädyttää maan, hän 

linkittyy Muumipeikon ajatuksissa talveen (Nupponen 2008, 55). Muumipeikko jopa 

pohtii: ”Ehkä talvi oikeastaan johtuikin siitä, että kymmenentuhatta mörköä oli istunut 

maassa.” (TT, 23.)51 Talviroviolla Muumipeikko kohtaa Mörön ja havaitsee, että tämä on 

näin talvella paljon suurempi kuin kesällä. Talvi lienee siis Mörölle hyvää aikaa, koska 

hän on talvella suurempi kuin kesällä. Kaiken jäädyttävälle olennolle talvi on 

luonnollisempi vuodenaika kuin kesä, kun maa on jo muutenkin jäässä. 

Kirjan aikana Mörkö liikkuu siellä täällä omissa mietteissään, eikä hänestä paljon 

kerrota. Talviroviolla hänet kuitenkin kohdataan kunnolla, kun Mörkö tulee nuotiolle 

lämmittelemään. Kuten Muumipeikko myös Mörkö kaipaa valoa ja lämpöä. Mörkö 

joutuu kuitenkin pettymään, sillä nuotio sammuu, kun hän istahtaa siihen 

lämmittelemään, eikä Muumipeikon öljylamppukaan kestä Mörön kosketusta. 

Muumipeikko luulee, että Mörkö on tuhotessaan nuotion sammuttanut auringon, 

mutta Tuu-tikki toteaa: ”Ei hän tullut sammuttamaan tulta, hän raukka tuli vain 

                                                           
49

 ”Det föreföll honom som det riktigaste han kunde göra.” (TV, 106.) 
50

 ” Den här världen tillhör nån annan som jag inte känner. Kanske Mårran. Den är inte gjord för 
mumintroll att leva i. (TV 14.)” (TV, 14.) 
51

 ”- - vintern i själva verket var resultat av att tiotusen Mårror hade suttit på marken.” (TV, 22.) 
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lämmittelemään.” (TT, 59.)52 Tuu-tikki on ensimmäinen Muumi-kirjojen hahmo, joka ei 

pelkää tai inhoa Mörköä (Nupponen 2008, 57). 

Muumi-kirjoissa yksinäisyys ei välttämättä ole negatiivista. Henkilöt, jotka ovat valinneet 

yksinäisyyden itse, kuten Nuuskamuikkunen, ovat suorastaan ihailtavia. Negatiivista 

yksinäisyyttä taasen edustavat sellaiset hahmot, jotka on jätetty ulkopuolelle oman 

tahdon vastaisesti. (Nupponen 2008, 54.) Mörkö on tällainen hahmo. Mörkö edustaa 

Muumi-kirjoissa toiseutta (Korhonen 2007, 55).  

Ensimmäisissä Muumi-kirjoissa Mörkö on esitetty kamalana ilkimyksenä. Taikurin 

hatussa muumiperhe puolustaa Tiuhtia ja Viuhtia Mörköä vastaan, ja Muumipapan 

urotöissä Muumipappa pelastaa Hemulin tädin Möröltä. Yleensä Muumi-kirjoissa ei ole 

selkeitä hyviksiä ja pahiksia, mutta näissä kahdessa Muumi-kirjassa Mörkö esitetään 

pahana hahmona. Mörkö on ainoa hahmo, joka suljetaan muumien suvaitsevaisuuden 

ulkopuolelle (Korhonen 2007, 54). 

Myöhemmissä Muumi-kirjoissa asenne Mörköä kohtaan muuttuu. Ensimmäinen askel 

Mörön hyväksymiseen otetaan Taikatalvessa. Ensinnäkin Mörkö ei tunnu herättävän 

Muumipeikossa kovin suurta pelkoa. Toiseksi Tuu-tikki säälii Mörköä ja herättää näin 

myös Muumipeikon näkemään Mörön toiselta kannalta. Taikatalvessa Muumipeikko 

kohtaa sekä talven että yksinäisyyden ja alkaa ymmärtää molempia. Ei siis ole ihme, että 

Muumipeikon suhde Mörköön alkaa muuttua juuri Taikatalvessa. Myöhemmin 

Muumipapassa ja meressä Muumipeikko ja Mörkö jopa ystävystyvät. 

 

  

                                                           
52

 ”Hon kom inte för att släcka elden, hon kom fär att värma sig på det, stackarn.” (TV, 58.) 
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2.3 Luonnon ja talven kuvaus 

Taikatalvessa luontokuvaus on kaksijakoista: toisaalta se on hyvin realistista, toisaalta se 

sisältää myös maagisia ulottuvuuksia.   

Taikatalvessa miljöökuvaus realisoituu (Kovanen 2007, 43–44). Talvea kuvataan hyvin 

realistisesti: ”Lumi narskui heidän käpäliensä alla, ja hengitys kohosi valkeana savuna 

heidän suustaan. Kuono jäykistyi niin, ettei sitä voinut rypistää.” (TT, 46.)53 Varsinkin 

lumea kuvaillaan aluksi hyvin epämiellyttäväksi: ”Se [lumi] pisteli epämiellyttävästi 

hänen sametti-ihoaan - -.” (TT, 13.)54 ”Käpälät upposivat joka askelella syvälle lumeen - -

.” (TT, 19.)55 Kun Muumipeikon mielikuva talvesta muuttuu myönteisemmäksi, saa 

luontokin positiivisempia sävyjä kuvauksessa: ”Koko laakso näytti melkein kuin 

leikkisältä kuunmaisemalta. Kinokset lepäsivät valtavina, pyöreinä pullina tai kauniisti 

kaartuvina harjanteina, joiden huiput olivat veitsenterävät. Jokaisella oksalla oli suuri 

lumihattu. Ja puut näyttivät jättiläismäisiltä kermakakuilta, jotka jonkun merkillisen 

sokerileipurin mielikuvitus oli luonut.” (TT, 101–102.)56  

Luontoa kuvataan myös kauniisti ja kielikuvin: ”Meri nukkui jään alla - -.” (TT, 7.)57 

”Iltapimeä tuli ryömien rotkosta ja kiipesi hitaasti jäätyneitä harjanteita kohti.” (TT, 

20.)58 Luonto saa tunteet: ”Se oli sama joki, joka kiiruhti kirkkaana ja iloisena 

Muumipeikon kesäpuutarhan läpi.” (TT, 14.)59 ”- - niin yksinäisiltä ne [vuoret] eivät 

olleet koskaan näyttäneet.” (TT, 20.)60 Luontoa kuvataan monin erin värein. On 

harmaata, valkeaa, mustaa, tummansinistä, liidunvalkeaa, sinistä, vihreää. Värit luovat 

                                                           
53

 ”Snön knarrade under tassarna på dem och andedräkten stod som vita rökar ur munnen . Nosen blev så 
stel att den inte ens gick att rynka.” (TV, 45.) 
54

 Det stack obehagligt i hans sammetsskinn - -. (TV 13.) 
55

 ”För varje steg sjönk tassarna djup ner i snön - -.” (TV, 18.) 
56

 ”Hela dagen såg ut som ett lekfullt månlandskap. Drivorna låg i väldiga runda bullar eller vackert 
kurvade åsar med knivskarp egg. Varenda kvist hade en stor snöhatt på sig. Och träna såg ut som 
jättekrokaner komponerade av en sockerbagare med egenartad fantasi.” (TV, 101.) 
57

 ”Havet låg och sov under isen - -“ (TV, 7.) 
58

 ”Kvällsmörkret kom krypande ur stupen och klättrade långsamt upp mot de frusna kammarna.” (TV; 
19.) 
59

 “Det var samma flod som genomskinlig ocg glad brukade kila fram genom mumintrollets 
sommarträdgård.” (TV 14.) 
60

 ”- - aldrig någonsin hade de sett så ensliga ut.” (TV, 19.) 
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kontrastia ja saavat talven heräämään eloon lukijan silmissä: ”Taivas oli melkein musta, 

mutta lumi oli kuutamossa kirkkaan sinistä.” (TT, 7.)61 

Meren merkitys tuntuu Taikatalvessa muihin Muumi-kirjoihin verrattuna 

vähäisemmältä. Voisi kuvitella, että Muumipeikko, jolle meri merkitsee niin paljon, olisi 

surullisempi meren jäätymisestä ja muuttumisesta, mutta yllättävästi sellaisia 

tuntemuksia ei kirjassa esitetä. Meri mainitaan muutaman kerran mutta ei koskaan 

erityisen merkittävällä tavalla.  Muumi-kirjojen aiempiin merikuvauksiin verrattuna meri 

esitetään aika synkkänä: ”He tulivat meren rantaan, joka oli yhtä ainoata suurta 

pimeyttä - -.” (TT, 23.)62  

Yksinäiset Vuoret mainitaan vain kerran: ”Aivan kuin laine laineen perästä ne etenivät 

kohti etelää - -.” (TT, 20.)63 Metsässäkin käydään teoksessa vain kerran: ”Metsä oli aivan 

hiljainen ja rikkumaton. Jokin suuri lumikimpale pudota hupsahti silloin tällöin oksalta 

maahan. Oksa keinui hetken, ja sitten kaikki oli jälleen elotonta.” (TT, 19–20.)64 

Muumilaakson läpi virtaava joki esiintyy teoksessa muutaman kerran: ”Aivan sen lähellä 

mutkitteli joki sysimustana jäisten töyräiden välissä - -.” (TT, 7.)65  

Taikatalvessa luonnolla on myös maagisia piirteitä (Ojanen 1990, 88). Myyttiset aiheet 

ja tapahtumat korvaavat edellisten Muumi-kirjojen fantastiset tapahtumat (Ojanen 

1990, 24). Suuri pakkanen saapuu jäärouvan eli kauniin naisen muodossa. Pakkanen on 

personifioitu jäärouvaksi (Ojanen 1990, 17). Jäärouva jäädyttää kaunishäntäisen oravan 

kuoliaaksi, ja hautajaisissa lumihevonen herää henkiin ja kuljettaa oravan kohti 

taivaanrantaa. Keväällä Muumipeikko kuitenkin tapaa samaisen kaunishäntäisen 

oravan. Kuollut orava siis syntyy uudestaan (Ojanen 1990, 24). Maagista on myös se, 

että lumihevonen herää henkiin, päästäiset ovat muuttuneet näkymättömiksi ja että 

eläimet osaavat puhua. 

Myyttimaisuutta teokseen tuo myös talvirovio, jonka Tuu-tikki ja näkymättömät 

päästäiset rakentavat suuren pakkasen jälkeen ja joka sytytetään yöllä kuun noustessa. 
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 ”Himlen var nästan svart men snön var klarblå i månskenet.” (TV 7.) 
62

 ”De kom ner till havet som var ett enda stort mörker - -.” (TV, 22.) 
63

 ”I våg efter våg vandrade de mot söder - -.” (TV, 19.) 
64

 ”Tystanaden och orörligheten i skogen var fullständig. Då och då dunsade ett stort snöflak ner från en 
gren. Den gungade till ett slag, och så var alltif livlöst igen.” (TV, 18.) 
65

 Strax invid buktade floden kolsvart mellan iskanterna - -. (TV 7-8.) 
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Näkymättömät olennot tanssivat tulen ympärillä riitinomaisesti (Ojanen 1990, 24). 

Talvirovion tarkoitus on tuoda aurinko takaisin, minkä takia myös Muumipeikko 

innostuu juhlasta. Muumipeikolle tulen läheisyys merkitsee siirtymistä kohti aurinkoa ja 

kesää ja juhla taasen valaisemista, ymmärtämystä ja paljastumista, mutta tämä haave ei 

toteudu (Happonen 2007, 130). Rovio liittyy pakanalliseen auringonpalvontaan. Rituaali 

pohjautuu luonnon kiertokulun rituaaleihin ja keskitalven auringonseisahduksen 

juhlintaan (Hirvonen 1978, 86; Westin 1988, 265). Tulen avulla juhlitaan sitä, että 

aurinko palaa ja salaisuudet heräävät henkiin (Ojanen 1990, 62; Westin 1988, 266). 

Muumi-kirjoissa on aina mukana juhla, yhdessäolon iloinen rituaali (Happonen 2007, 

120). Taikatalven talvijuhla on vastakohta verrattuna kesäkirjojen juhliin: 

juhlakäytänteet ovat päinvastaiset, ja nimettömät varjot hallitsevat juhlan kulkua 

(Happonen 2007, 129, 125). 

Lastenkirjoille on tyypillistä, että eläimet osaavat puhua. Eläinten sieluttaminen on 

peräisin kansansadun perinteestä (Vaijärvi 1972, 81). Taikatalvessa on kahdenlaisia 

eläimiä: tiedostavia eläimiä (kaunishäntäinen orava, Surku-koira) ja tiedostamattomia 

eläimiä (sudet, kalat). Tiedostavat ja tiedostamattomat eläimet ovat selvästi eri kastia. 

Surku ja orava ajattelevat ja tuntevat, kun taas kala on pelkkää ruokaa ja sudet toimivat 

luontonsa mukaisesti ja aikovat syödä Surkun.  

Taikatalvessa on myös muita hahmoja, joiden kohdalla on vaikea sanoa, onko kyseessä 

eläin vai ihminen. Tällaisia ovat uimahuoneessa asustavat näkymättömät olennot, jotka 

ovat alkuperäistekstissä mössen eli hiiriä mutta jotka suomennoksessa on nimetty 

päästäisiksi. Muumitalon keittiön pöydän alla asustava olento taasen on 

alkuperäistekstissä djur ja suomennoksessa elukka. Mukana on myös muista Muumi-

kirjoista tuttuja pieniä ja mitättömiä olentoja, joita nimitetään ruotsiksi nimellä 

(små)kryp ja suomeksi nimellä mönkiäinen, joka suomen kielessä vastaa ötökkää tai 

matoa (MOT Kielitoimiston sanakirja). Kaikki nämä otukset ovat tiedostavia olentoja: 

päästäiset osaavat tehdä ruokaa, soittaa ja tanssia, pöydän alla asustava elukka puhuu 

omaa kieltään, ja mönkiäiset näkevät unia. 
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3 MUUMILAAKSON MARRASKUU 

 

Tove Janssonin viimeinen Muumi-kirja ilmestyi vuonna 1970 ruotsiksi nimellä Sent i 

november ja Kaarina Helakisan suomentamana nimellä Muumilaakson marraskuu 

(suomenkielisissä lainauksissa tästä lähtien MM, ruotsinkielissä SIN).  

Nuuskamuikkunen lähtee kohti etelää. Matkalla hän yrittää tehdä sadelaulua mutta 

huomaa hukanneensa sävelensä Muumilaaksoon. Palatessaan takaisin 

Nuuskamuikkunen havaitsee Muumitalon tyhjäksi. Muumit ovat lähteneet pois. Samaan 

aikaan Muumitaloon saapuu monia muita otuksia, jotka kaikki odottavat tapaavansa 

muumiperheen mutta joutuvat pettymään. Muumitalon kuusi vierasta ovat 

saapumisjärjestyksessä Hemuli, Tuhto, Ruttuvaari, Vilijonkka, Mymmeli ja 

Nuuskamuikkunen. Vieraat jäävät asumaan Muumitaloon marraskuun ajaksi. Ensilumen 

aikaan Vilijonkka, Hemuli ja Mymmeli palaavat takaisin koteihinsa ja Nuuskamuikkunen 

lähtee etelään. Ruttuvaari jää Muumitaloon nukkumaan talviunta. Aivan kirjan lopussa 

annetaan ymmärtää, että muumiperhe on palaamassa takaisin laaksoon. Tuhto jää 

ainoana vieraista vastaanottamaan muumiperhettä, jonka veneen myrskylyhty jo näkyy 

mereltä.  

Luvussa 3.1 tarkastelen Muumilaakson marraskuun hahmojen luontosuhdetta ja syksyn 

merkitystä hahmoille. Luvussa 3.2 taasen tarkastelen luonnon ja syksyn kuvausta 

teoksessa. 
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3.1 Hahmojen luontosuhde 

Muumilaakson marraskuussa on kuusi hahmoa, esiintymisjärjestyksessä 

Nuuskamuikkunen, Vilijonkka, Tuhto, Hemuli, Ruttuvaari ja Mymmeli.  Mukana on kaksi 

aiemmista Muumi-kirjoista tuttua hahmoa: Nuuskamuikkunen, joka esiintyy lähes 

jokaisessa Muumi-kirjassa, ja Mymmeli, joka tulee mukaan Muumipapan urotöissä ja on 

siitä lähtien osa hahmogalleriaa. Kirjassa tutustutaan neljään uuteen hahmoon, jotka 

ovat Vilijonkka, Hemuli, homssu Tuhto ja Ruttuvaari. Tässä luvussa käsittelen näitä 

kuutta hahmoa ja pohdiskelen jokaisen ongelmia, luontosuhdetta sekä suhdetta muihin 

hahmoihin. Käsittelen jokaista hahmoa erikseen omassa alaluvussaan ja lopuksi 

käsittelen hahmoja yleisesti ja vertailevasti viimeisessä alaluvussa.  

 

3.1.1 Vilijonkan luontosuhde 

Kun Nuuskamuikkunen elokuussa on matkalla etelään, hän kulkee Vilijonkan talon 

ohitse.  Vilijonkka on tomuttamassa mattoja: ”- - kuka tahansa saattoi kuulla, että hän 

piti mattojen piiskaamisesta.” (MM, 10.)66 Vilijonkkien luontoon kuuluu siivoaminen ja 

kodinhoito. Nuuskamuikkusen sanoin vilijonkat elävät ”- - omalla tavallaan ja omien 

hankalien vilijonkkasääntöjensä mukaan.” (MM, 8.)67 Marraskuussa Vilijonkka on 

siivoamassa ullakkokerroksen ikkunoita, kun hänen jalkansa lipsahtaa ja hän melkein 

tippuu katolta. Vilijonkka luulee kuolevansa mutta selviää kuitenkin takaisin sisälle ja 

päättää lähteä Muumitaloon. 

Järkyttävä kokemus syöksee Vilijonkan muutokseen: ”En ikinä enää säästä vanhoja 

pesurättejä, en säästä ikinä mitään, tästä pitäen rupean tuhlaamaan, lopetan 

siivoamisen, minä siivoan liiaksi, olen pikkusielu… Tänään minä lakkaan olemasta 

Vilijonkka, minusta tulee jotain muuta…” (MM, 22.)68 Vilijonkka traumatisoituu läheltä 

piti -kokemuksestaan niin paljon, ettei kykene enää siivoamaan, sillä pelkkä siivoamisen 

ajatteleminen saa hänet voimaan pahoin. Muumitalossa Vilijonkka elää lian keskellä 

                                                           
66

 ”- - en kunde höra att hon tyckte om att piska mattor.” (SIN, 8.) 
67

 ”- - de måste handla enligt sin art och sin egen vanskliga bestämmelse.” (SIN, 6.) 
68

 ”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…” (SIN, 
20.) 
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eikä ensin kykene edes ruokaa laittamaan. Tämä masentaa Vilijonkan: ”Kuinka minä 

voin elää ellen saa siivota enkä laittaa ruokaa? Eihän maailmassa ole mitään muuta mikä 

maksaa vaivan.” (MM, 75.)69 

Vilijonkalla on vilijonkkamainen luonne: hän on neuroottinen, turhantarkka, 

kateellinenkin. Muumitalossa Vilijonkasta tuntuu, ettei kukaan pidä hänestä. Niinpä 

Vilijonkka alkaa matkia Muumimammaa: lopettaa siivoamisen, järjestää retken, yrittää 

puhua Tuhtolle ja Ruttuvaarille mukavia. Kaikesta paistaa kuitenkin läpi teeskentely, ja 

muutkin vieraat sen huomaavat. Vilijonkka on entistäkin enemmän eksyksissä itsestään.  

Vilijonkalla on paha ötökkäfobia: ”Meni hän minne tahansa ja mitä hyvänsä hän tekikin, 

niin aina hänen piti joutua mönkivien ja matelevien ötököitten uhriksi, ne vaanivat 

häntä kaikkialla!” (MM, 18.)70 Vilijonkka pelkää bakteereja eikä tunne armoa niitä 

kohtaan: hän tappaa toukan ja haluaa hävittää koit, jotka uhkaavat hänen 

kettupuuhkaansa. Vilijonkan ötökkäfobia kertoo siitä, että hänen luontosuhteessaan ei 

ole kaikki aivan hyvin. Vilijonkkaa ei koskaan esitetä luonnossa oleskelemassa, ja hän 

viihtyykin paremmin sisällä. Vilijonkan elämässä on tärkeää, että kaikki on ulkoisesti 

kunnossa, kuten ulkonäkö, siisteys ja tavarat. Erityisen pakkomielteisesti Vilijonkka 

suhtautuu tavaraan. Vierailulle lähtiessään hän aikoo antaa Muumimammalle tuliaiseksi 

hopeamaljakon mutta vaihtaakin sen halvempaan posliinimaljakkoon, ja Muumitalossa 

hän uskoo muumien piilottelevan aarteitaan vaatekaapissa.  

Vilijonkka pelkää lukuisia asioita kuten ötököitä, vaatekaappia, kuolemaa, yötä, ovia ja 

ikkunoita. Näiden pelkojen taustalla on jotain syvempää. Pelko säätelee Vilijonkan 

elämää, ja hän heijastaa tätä pelkoaan pimeään, likaan ja vaatekaappiin (Valkeajoki 

2003, 110; Ojajärvi 2007, 329). Vilijonkan ahdistus ja neuroottiset pelot ja ovat 

itsepetoksen aiheuttamia (Valkeajoki 2003, 111). ”Vilijonkan pelko ötököitä kohtaan on 

pelkoa sellaista kohtaan, joka on hänessä itsessään” (Valkeajoki 2003, 111). Muumitalon 

pölyinen sali kuvastaa Vilijonkan ulkoisten normien mukaan elävää minuutta (Valkeajoki 

                                                           
69

 ”Hur ska jag kunna leva om jag varken får städa ellet laga mat? Det finns ju ingenting annat som det 
lönar sig att göra.” (SIN, 70-71.) 
70

 "Var hon än gick, vad hon än gjorde så råkade hon ut för det som krälar och kryper, det fanns överallt!" 
(SIN, 16.) 
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2003, 111). Vilijonkka kotiutuukin keittiöön, siitä tulee hänen tilansa: ”Tänne eivät 

päässeet mönkijät eivätkä ukonilmat, täällä hallitsi Vilijonkka.” (MM, 94.)71 

Vilijonkka on monilta ominaisuuksiltaan Nuuskamuikkusen vastakohta, mutta silti 

Nuuskamuikkunen tuntuu olevan ainoa Muumitalon vieras, josta Vilijonkka pitää edes 

vähäsen. Vilijonkka tekee nimittäin hyvin selväksi sen, että hän ei pidä hemuleista, 

mymmeleistä, vanhuksista eikä lapsista. Vilijonkka käy pyytämässä apua 

Nuuskamuikkuselta useaan otteeseen, ja juuri Nuuskamuikkusen avulla Vilijonkka 

etenee kriisissään kohti toipumista. Nuuskamuikkunen on se, joka ohjaa hänet 

keittiöön, ja Nuuskamuikkusen avulla Vilijonkka myös löytää musiikin elämäänsä.   

Vilijonkka ottaa marraskuun aikana hitaasti askeleita kohti toipumista. Ensimmäinen 

näistä on se, että hän kykenee taas laittamaan ruokaa. Kun Vilijonkka pääsee 

ruoanlaiton makuun, hän löytää osan itseään ja unohtaa pelkonsa hetkeksi: ”Hän katseli 

muumimamman keittiössä ympärilleen ja unohti kaiken muun paitsi oikean tavan 

valmistaa kala.” (MM, 91.)72 ”Koskaan en enää saa siivota, mutta saanhan minä laittaa 

ruokaa. Vielä on toivoa!” (MM, 94.)73 

Vaikka Vilijonkka teeskentelee Muumimammaa, hänen toiminnastaan kuitenkin paistaa 

läpi oma, vilijonkkamainen luonne. Vilijonkka on ruokaa laittaessaan hyvin pihi: 

”Hänestä oli mukavaa laittaa ruokaa niin säästeliäästi kuin suinkin ja olla varma, ettei 

edes yksi pikkuinen mannaryyni joutunut hukkaan.” (MM, 61.)74 Hän syöttää vieraille 

ruokaa, joka on vanhentumassa tai jonka muumit ovat tarkoittaneet hiirille. Toinen 

tärkeä etappi onkin se, että Vilijonkka lakkaa teeskentelemästä Muumimammaa ja 

uskaltaa olla oma itsensä. Vilijonkka saa huomata, että ”- - vilijonkasta ei koskaan voi 

tulla mitään muuta kuin vilijonkka.” (MM, 22.)75 Mymmelikin toteaa: ”Sinä olet 

näköjään taas oma itsesi - -. Ja oikeastaan olet hauskempi tuollaisena.” (MM, 122.)76 

                                                           
71

 ”Inga krypdjur, inga åskväder kunde komma in, här härskade Filifjonkan.” (SIN, 89.) 
72

 ”Hon såg sig omkring in Muminmammasn kök och glömde allt annat utom det rätta sättet att laga en 
fisk.” (SIN, 86.) 
73

 ”Jag får aldrig mera städa men jag får laga mat. Det finns hopp!” (SIN, 89.) 
74

 ”Hon älskade att laga mat så sparsamt som möjligt och veta att inte minsta mannagryn gick förlorat.” 
(SIN, 59.) 
75

 ”- - en filifjonka kan naturligtvis aldrig bli någonting annat än en filifjonka.” (SIN, 20.) 
76

 ”Du tycks ha blivit dig själv igen - -. Och egentligen är du trevligare på det sättet.” (SIN, 114.) 
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Kolmas muutos on yllättävä. Muumitalossa Vilijonkasta paljastuu nimittäin uusi puoli: 

hän on musikaalinen ja taiteellinen. Vilijonkka kuuntelee usein iltaisin Nuuskamuikkusen 

soittoa ja alkaa pian vihellellä, ensin Nuuskamuikkusen sävelmiä ja lopulta aivan 

omiaan. Vilijonkka koristelee keittiön juhlia varten ja tekee varjonäytelmän, ja oppiipa 

hän vielä soittamaan Nuuskamuikkusen huuliharppuakin. Vilijonkka vapautuu 

peloistaan ja huolistaan löytäessään tämän uuden puolen itsessään. ”Vilijonkka soitti 

Nuuskamuikkusen lauluja ja hän soitti omiaan, hän oli saavuttamattomissa ja turvassa 

koko ulkomaailmalta.” (MM, 146.)77 

Vieraiden järjestämän koti-illan jälkeisenä aamuna Vilijonkka toteaa ennalleen 

palautuneena ja kriisinsä voittaneena: ”Kauhistus miltä täällä näyttää! Tänään pidetään 

suursiivous.” (MM, 147.)78 Siivotessaan Vilijonkka on taas oma itsensä, ja hän miettiikin: 

”Mikä minuun oikein meni? Minähän olen ollut kuin pelkkä suuri harmaa pölypallo…” 

(MM, 150.)79 Vilijonkan siivoamisella on suuri symbolinen merkitys. Siivotessaan 

Muumitalo putipuhtaaksi Vilijonkka samalla siivoaa mieltänsä. 

Vilijonkka on Muumilaakson marraskuun neuroottisin ja ongelmaisin hahmo, ja hän käy 

kirjan aikana läpi suurimman muutoksen. Vilijonkka palautuu entiselleen, kun hän tekee 

taas vilijonkkamaisia asioita: kokkaa, siivoaa, piheilee ja komentelee. Mutta taiteen 

avulla Vilijonkka myös muuttuu ja löytää uuden puolen itsessään. Kun Vilijonkka sitten 

siivouspäivän jälkeen lähtee kotiinsa siivoamaan oman talonsa, hän on palannut 

ennalleen mutta kuitenkin uudistuneena. 

 

3.1.2 Hemulin luontosuhde 

”Hemuli heräsi verkalleen, muisti kuka oli ja ajatteli, että olisi ollut mukavaa olla joku 

tuntematon.” (MM, 27.)80 Hemuli81 on kyllästynyt elämäänsä ja itseensä. Hemulin elämä 

                                                           
77

 ”Hon spelade Snusmumrikens visor och hon spelade sin egna, hon onåbar och inne i en fullkomlig 
säkerhet.” (SIN, 136.) 
78

 ”Så här ser ut! Idag bli det storstädning.” (SIN, 136.) 
79

 ”Vad tog det åt mig? Jag har ju varit som en enda stor grå dammtott…” (SIN, 139-140.) 
80

 ”Hemulen vaknade långsamt och kände igen sig själv och önskade att han hade varit nån som han inte 
kände.” (SIN, 25.) 
81

 Hemuli kirjoitetaan suomennoksessa pienellä mutta isolla alkuperäistekstissä, ja siksi myös tässä työssä 
hän on Hemuli eikä hemuli. Samoin on muumiperheen jäsenten kohdalla. 
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on aina samanlaista: hän touhuaa kaikenlaista ja järjestelee asioita, erityisesti toisten 

asioita. Nyt Hemuli haluaa olla muuta kuin hemuli. Niin hän lähtee Muumilaaksoon 

etsimään tätä toisenlaista itseään (Laajarinne 2009, 66–67). Hemuli saa kuitenkin 

huomata, ettei mikään romanttinen elämänmuutos ratkaise hänen identiteettikriisiään 

(Ojajärvi 2007, 335). 

Hemuli ihailee suuresti Muumipappaa, ja Muumitalossa hän alkaakin matkia tätä monin 

tavoin. Hemuli alkaa järjestellä asioita Muumitalossa ja tekee monia Muumipapalle 

ominaisia asioita. Hän hakkaa puita, vetää seinäkellon ja tarkastaa ilmapuntarin. Kun 

joku kysyy, miksi Hemuli touhuaa, tämä vastaa: ”Minä vähän laittelen paikkoja kuntoon 

- -.” (MM, 55.)82 Toiminta on siis hyvin hemulimaista, vaikka Hemuli Muumipappaa 

haluaisikin muistuttaa. 

Hemulin Muumipappa-ihailu liittyy hänen identiteettikriisiinsä. Hemuli haluaisi muuttua 

toisenlaiseksi, ja Muumipappa näyttäytyy täydellisenä ihanteena. Muumipappa on 

vapaa, ja vapaus kiehtoo Hemulia. Käytyään riidan Vilijonkan kanssa tiskaamisesta 

Hemuli huutaa: ”En minä järjestele yhtään mitään! Minä haluan asua teltassa ja olla 

vapaa!” (MM, 60.)83 Hemuli saa huomata, että vapaus ei tule siitä, että teeskentelee 

jotakuta toista. Aiemmista Muumi-kirjoista tuttu ajatus siitä, että liika ihailu orjuuttaa, 

sopii myös Hemulin kuvaan. 

Toisen yönsä Muumitalossa Hemuli viettää Nuuskamuikkusen teltassa. Hän valehtelee 

Nuuskamuikkuselle rakastavansa eräelämää, vaikka ei selvästi ole lainkaan tottunut 

siihen eikä suuremmin pidäkään siitä. ”Hemuli kömpi nuotion ääreen makuupussi 

hartioillaan, häntä vilutti ja nukutti, mutta hän oli vakaasti päättänyt olla hilpeä.” (MM, 

68.)84 Niinpä hän sanoo: ”Ajattele että saa kuunnella yön salamyhkäisiä ääniä ihan 

oikeassa teltassa!” (MM, 68.)85 Tämä toteamus kuvaa hyvin Hemulin luontosuhdetta: 

hän puhuu luonnosta sillä tavalla kuin uskoo siitä puhuttavan. Oikeassa luonnossa 

Hemuli ei pärjää. 

                                                           
82

 ”Jag gör det trevligt - -.” (SIN, 52.) 
83

 ”Jag ordnar ingenting! Jag vill bo i tält och vara fri!” (SIN, 58.) 
84

 ”Hemuli kömpi nuotion ääreen makuupussi hartioillaan, häntä vilutti ja nukutti, mutta hän oli vakaasti 
päättänyt olla hilpeä.” (MM, 68.) 
85

 ”Tänk att få höra alla nattens hemlighetsfulla ljud inne i ett riktigt tält!” (SIN, 65.) 
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Hemulin luontosuhteelle ominaista on myös kahlehtia luonto ihmismäiseen 

hyötykäyttöön. Hemuli hakkaa halkoja, haravoi ja keksii rakentaa Muumipapalle 

vaahteramajan. ”Siitä tulisi seikkailumaja, villi ja vapaa, sen katossa kiikkuisi 

myrskylyhty, ja siellä he istuisivat kaksin kuuntelemassa miten lounaistuuli natisuttaa 

seiniä ja rupattelisivat keskenään, vihdoinkin rupattelisivat!” (MM, 101.)86 Hemulilla on 

vaikeuksia majan rakentamisessa, ja eräänä päivänä vaahteramaja romahtaakin alas 

puusta. Vaikuttaa aivan siltä, kuin vaahteralla olisi oma tahtonsa, kun se Hemulia näin 

koettelee, vaikka toki romahtaminen voi liittyä myös Hemulin puutteellisiin 

rakennustaitoihin. Vaahteramajan romahtamisen voi nähdä siten, että luonto näin 

vapautuu ihmisen rakennelmilta. Hemulikin myöntää lopulta, että ehkäpä Muumipappa 

tosiaan haluaakin istua puussa eikä puumajassa. ”Minähän voisin lyödä puuhun naulan 

johon ripustaa myrskylyhdyn. Mutta tuntuu jotenkin luonnollisemmalta, että lyhty 

riippuu oksassa.” (MM, 160.)87  

Purjehtiminen on Hemulille pakkomielle. Kotonansa Hemuli omistaa veneen, jota 

huoltaa tasaisin väliajoin mutta jota ei koskaan käytä vesillä. Kuitenkin Hemuli haaveilee 

purjehtimisesta: ”Kenties lasken veneen vesille ja purjehdin merelle. Tunnen miten 

peräsin puristuu vankasti tassuuni…” (MM, 31.)88 Hemulin unelmissa purjehdus 

näyttäytyy hyvin romanttisena: ”Vetääköhän maailmassa mikään vertoja sille, että saa 

keväällä laskea veneen vesille?” (MM, 38.)89 Purjehtimisesta onkin kehittynyt Hemulille 

yltiöromanttinen elämänkorvike, josta hän etsii vastapainoa rationalistiselle 

luonteelleen (Ojajärvi 2007, 329). Hemulin haaveilema vapaus yhdistyy Muumipapan ja 

purjehtimisen muodossa: ”Ajattele nyt esimerkiksi muumipappaa. Jonakin päivänä hän 

nostaa purjeet ja häipyy, ihan noin vaan aivan vapaana.” (MM, 72.)90 

Totuus on kuitenkin se, että Hemuli pelkää purjehtimista niin paljon, että voi pahoin, 

kun suunnittelee purjehtimista. Hemuli valehtelee Muumitalon vieraille purjehtivansa 

                                                           
86

 ”- - fritt och ävertyrligt och men en stormlykta i taket, där skulle de sitta båda två och höra sydvästen 
knaka i väggarna och prata med varann, äntligen prata.” (SIN, 95.) 
87

 ”Jag kunde ju slå i en spik för stormlyktan. Men det verkar liksom naturligare att den hanger på en 
gren.” (SIN, 149.) 
88

 ”Kanske jag sätter båten i sjön. Jag sglar ut på havet. Jag känner rodrets fasta tryckning i min tass…” 
(SIN, 29.) 
89

 ”Finns det någonting i världen som går upp mot att få båten i sjön när det blir vår?” (SIN, 36.) 
90

 ”Ta nu pappan till exempel. En vacker dag hissar han segel och ger sig av, så där bara. Alldeles fri.” (SIN, 
69.) 
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usein, mutta kuulijat tietävät sen valheeksi. Vaikka Hemuli varmasti tiedostaakin 

pelkäävänsä purjehtimista, hän ei itse ole kuitenkaan tainnut ymmärtää sitä toden 

teolla vaan on aina selittänyt purjehtimattomuuttaan tekosyillä: ”Hemulilla ei ikinä ollut 

aikaa lähteä merille eikä hän sitä paitsi osannut purjehtiakaan.” (MM, 13.)91  

Aivan kirjan lopussa kaikki Hemulin tekosyyt purjehtimisen välttämiselle kumotaan, kun 

Nuuskamuikkunen paikkaa muumiperheen jollan ja ehdottaa Hemulille 

purjehdusretkeä. Hemuli joutuu kohtaamaan pelkonsa: ”Tämmöistä on purjehtiminen. 

Maailma keinahtaa ympäri ja purjehtija riippuu syvyyksien partaalla, palelee ja häpeää 

ja katuu, mutta liian myöhään. Toivottavasti Nuuskamuikkunen ei huomaa miten minä 

pelkään.” (MM, 162.)92 

Merellä Hemuli alkaa voida todella pahoin, mutta Nuuskamuikkunen käskee häntä 

tarttumaan peräsimeen. Yllättäen Hemuli osaakin ohjata venettä: ”Hemuli voi niin 

pahoin ettei hän kyennyt ajattelemaan, ja niinpä hän ohjasi vaistonsa varassa, ja äkkiä 

hän osasi ohjata, purje pullistui tuulesta ja jolla pyyhälsi tasaisesti pitkin rannikkoa 

suurten laineiden kantamana.” (MM, 163.)93 Hemuli on aiemmin puhunut runollisesti 

perämisen pitelemisestä, ja nyt hän sen todella tekee: ”Minä en oksenna - -. Pitelen 

lujasti peräsintä enkä oksenna.” (MM, 163.)94 Lopulta huono olo menee ohi, ja kaiken 

aikaa Hemuli ohjaa venettä. 

Hemulin suhde mereen paljastaa, että hänen luontosuhteensa on runollinen, 

idealistinen ja kaukana todellisuudesta. Merellä Hemuli pelkää kuollakseen mutta koska 

uskoo sen kuuluvan asiaan, hän huutaa silti: ”Meren majesteetti!” (MM, 161.)95 Merellä 

Hemuli viimein kohtaa luonnon silmästä silmään. Hän on luonnon armoilla, ja ainoa 

asia, jonka hän voi tehdä pelastuakseen, on pidellä peräsintä ja ohjata venettä. 

Vaistojensa avulla Hemuli onnistuu.  

                                                           
91

 ”Hemulen hade aldrig tid att ge sig ut på sjön och dessutom kunde han inte segla.” (SIN, 11.) 
92

 ”Så här är det att segla. Världen kränger sig runt och man hanger på den yttersta kanten mot det 
bottenlösa, man fryser och skäms och ångrar sig alldeles för sent. Måtte han inte märka hur rädd jag är.” 
(SIN, 150.) 
93

 ”Hemulen mådde så illa att han inte kunde tänka och därför styrde han på instinkt, plötligt kunde han 
styra, seglet fylldes av vind och jollen strök stadigt utmed kusten i de långa dyningarna.” (SIN, 152.) 
94

 ”Nu kräks jag inte - -. Jag håller i rodret hårt och kräks inte.” (SIN, 152.) 
95

 ”Havets majestät - -.” (SIN, 150.) 
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Kun Hemuli on kohdannut pelkonsa, hän uskaltaa olla oma itsensä. Hän jopa paljastaa 

Tuhtolle valheensa ja kertoo olleensa merellä ensi kerran elämässään. Lopulta Hemuli 

ymmärtää, kuinka hupsu hänen unelmansa on ollut. Vasta kun Hemuli on kohdannut 

pelkonsa eli purjehtimisen, hän vapautuu ja voi taas olla oma itsensä. Hän ei ole 

Muumipappa, joka rakastaa myrskyä ja merta – hän on Hemuli, joka tykkää järjestellä 

(toisten) asioita. Lopulta Hemuli ymmärtää, että hänen ei tarvitse ikinä purjehtia, ja niin 

Hemulina eläminen maistuu taas: ”Heti kun sukat ja kengät ovat kuivuneet minä lähden 

kotiin. Siellä mahtaa olla aikamoinen soppa! Hirveästi kaikenlaista järjestettävää.” (MM, 

166.)96 

 

3.1.3 Tuhton luontosuhde 

Tuhto-niminen homssu asuu Hemulin veneen alla. Hän on luonteeltaan hyvin ujo, välillä 

suorastaan antisosiaalinen. Tuhto on lapsi, mutta hän silti asuu yksin, eikä hänen 

mahdollisesta perheestään kerrota mitään. Iltaisin Tuhto kertoo itselleen tarinaa 

onnellisesta perheestä, muumiperheestä. Hän kuvittelee mielessään Muumilaakson ja 

muumiperheen ja eritoten Muumimamman. Jossain vaiheessa kertomusta Tuhto 

kuitenkin nukahtaa eikä koskaan pääse tapaamaan muumiperhettä. Niinpä eräänä yönä 

homssu päättää lähteä tapaamaan muumiperhettä ihan oikeasti.  

Muumitalossa Tuhto ei kuitenkaan saakaan tavata muumiperhettä. Hän löytää ullakolta 

kirjan, jossa kerrotaan nummuliitti-nimisestä, sähköisesti varautuneesta eläinlajista, ja 

niin Tuhton perhekertomus vaihtuu kertomukseen nummuliitista. Tuhto alkaa uskoa 

nummuliitin olevan todellinen, ja kun Vilijonkka saa kohtauksen vaatekaapista 

karanneista ötököistä, Tuhto luulee Vilijonkan tarkoittavan nummuliittia: ”Minä olen 

päästänyt sen karkuun - -. Se on olemassa, ja nyt minä olen antanut sen mennä.” (MM, 

85.)97 

Ensin eläin on hyvin pieni, pienenee lisää ja lähes katoaa, mutta ukkosmyrskyn myötä se 

alkaa kasvaa: ”Ukkonen tuli yhä lähemmäs. Salamat syöksivät sähköä kaikkialle. Sähkö 

                                                           
96

 ”Så fort kängorna och stumporna har torkat far jag hem. Där är nog en skön sås! Massor att ordna 
upp.” (SIN, 154.) 
97

 ”Jag har släppt ut det - -. Det finns, och nu har jag släppt ut det.” (SIN, 81.) 
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räiskähteli ja puut vapisivat, ja eläin aavisti: nyt! Nyt se tapahtuu!” (MM, 86.)98 

Kertomuksissaan Tuhto kasvattaa nummuliittia yhä suuremmaksi, kunnes hän menettää 

otteensa siitä. Nummuliitti alkaa kasvaa omia aikojaan ja jopa murahtelee Tuhtolle. 

Vieraiden viettäessä koti-iltaa nummuliitti kiertää Muumitaloa ja yrittää päästä sisälle. 

Tuhto menee ulos tapaamaan nummuliittia ja saa tämän muuttumaan jälleen pieneksi 

ja menemään sisälle Muumipapan lasipalloon.  

Muumi-kirjoissa myrsky toimii usein vapauttajana (Hirvonen 1978, 81). Muumilaakson 

marraskuussa tämä vapauttava myrsky on ukonilma, jolla on suuri vaikutus Tuhtoon. 

Kuten nummuliitti myös Tuhto alkaa muuttua ukonilman jälkeen. Hän uskaltaa sanoa 

vastaan muille vieraille, ja hän suuttuu useasti. ”Homssusta oli pelottavaa löytää 

itsestään toinen, ihan erilainen homssu, jota hän ei tuntenut ja joka kenties tulisi joskus 

takaisin ja nolaisi hänet kaikkien toisten silmissä.” (MM, 124.)99 ”Se vain tuli, se oli ihan 

kuin jokin olisi tulvinut ja läikähtänyt yli äyrään, se oli ihan kuin vesiputous!” (MM, 

125.)100 Tuhton kuvaus tunnemyrskystä vaikuttaa murrosiän alulta.  

Tuhto on herkkä havannoimaan asioita. Hänellä on epätavallisen tarkka hajuaisti, ja 

tuoksut ovat hänelle merkittävä asia. Tuhto pitää tervan, metsän, halkojen, lumen ja 

Nuuskamuikkusen teltan tuoksusta. Sen sijaan hän ei pidä Hemulin ja Vilijonkan 

tuoksusta, sillä he tuoksuvat pelolta. Tuhto saa tietonsa eri hahmoista näiden hajun 

perusteella, ja hänen hajuaistinsa vaikuttaa eläinmäisen tarkalta. Hyvin usein kerrotaan, 

kuinka Tuhto haistaa sähkön. Nummuliitti alkaa kasvaa ukkosella, ja siitä lähtien sen voi 

tunnistaa aina sähkön tuoksusta. Muihin vieraisiin verrattuna Tuhton aistit tuntuvat 

olevan herkempiä ja valmiimpia havainnoimaan maailmaa. 

Tuhto tarkastelee luontoa lapselle ominaisella ihmettelevällä tarkkaavaisuudella. Tuhto 

osaa liikkua luonnossa: ”Vaikka homssu Tuhto ei ollut koskaan käynyt Muumilaaksossa, 

hän osasi sinne eksymättä. Matka oli varsin pitkä ja homssun jalat olivat lyhyet. 

Kaikkialla oli syviä lammikoita ja soita ja suuria puita, jotka olivat kaatuneet kumoon 

                                                           
98

 ”Åskvädret kom närmare och närmare! Elektriska blixtar kom farande överallt! Det knastrade av 
elektricitet och träden darrade och djuret kände att, nu!” (SIN, 82.) 
99

 ”Det skrämde Toft att upptäcka en helt annan slags homsa inne i sig själv, en homsa som han inte 
kände och som kanske skulle komma tillbaka och skämma ut honom inför alla de andra.” (SIN, 116.) 
100

 ”Det bara kom, som när nånting stiger och rinner över, det var som ett vattenfall!” (SIN, 116.) 
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rajuilmoissa taikka vanhuuttaan.” (MM, 33.)101 Tuhton yhteys luontoon vaikuttaa 

suurelta: ”Homssu kulki satojen purojen ja vesiputousten seurassa, joilla oli kaikilla 

sama matka kuin hänelläkin.” (MM, 34.)102 Muumitalon vieraista Tuhto liikkuu 

useimmiten luonnossa, kun hän käy ulkona etsimässä nummuliittia. 

Nummulit-sanalle on esitetty kaksi teoriaa. Nummulit voi olla anagrammi mumin-

sanasta (Westin 2008, 377) tai liten mumin -sanoista (Witt-Brandström 1993, 130). 

Ensimmäisen teorian mukaan nummuliitti on muumien valeasu (Westin 1988, 283), ja 

jälkimmäinen teoria taasen viittaa muumimytologian pienenemiseen (Witt-Brandström 

1993, 130). Tuhton kertomus nummuliitista on metafora sille, kuinka muumiperhe etsii 

itseään laaksosta kohti uutta todellisuutta (Westin 1988, 283).  

Tuhto säälii itseään nummuliitin kautta: ”Kyllä hän oli aika yksinäinen - -. Hän oli ihan 

erilainen kuin kaikki toiset eikä hänen perheensä välittänyt hänestä yhtään, ja sitä 

varten hän lähti tiehensä.” (MM, 66.)103 Tuhto heijastaa nummuliittiin oman itsensä. 

Nummuliitti on alussa pieni ja mitätön aivan kuten Tuhtokin. Kun nummuliitti alkaa 

kasvaa ukkosen myötä ja pääsee siten eroon ujoudestaan ja peloistaan, myös Tuhtosta 

tulee rohkeampi. Kun nummuliitti kehittää hampaat, näyttää Tuhtokin hampaitaan 

suuttuessaan. Kasvaessaan nummuliitti ei enää myöskään tarvitse perhettä, mikä 

edustaa Tuhton pyrkimystä itsenäisyyteen. 

Homssu tuntuu horjuvan lapsuuden ja nuoruuden välimaastossa. Samaan aikaan kun 

hän haluaa olla vahvempi ja itsenäisempi, hän myös kaipaa äitiä. ”Minä haluan jonkun 

joka ei ikinä pelkää ja joka välittää toisista, minä haluan äidin!” (MM, 126.)104 Tuhto 

suhtautuu muumiperheeseen äärimmäiseen tunnepitoisesti, ja Muumimammaan hän 

kehittää todellisen pakkomielteen. Tuhto suuttuu muille vieraille kolmesti teoksen 

aikana, ja suuttumisen syynä on aina muumiperhe. Ensin hän kiukuttelee 

Nuuskamuikkuselle Muumimammasta ja sitten Hemulille Muumipapasta. Myöhemmin 

                                                           
101

 ”Homsan Toft hade aldrig varit i Mumindalen men han gick inte vilse. Det var en mycket lång väg och 
homsans ben var korta. Överallt fanns det sjupa gölar och kärr och stora träd som hade störtat omkull av 
alder eller oväder.” (SIN, 31.) 
102

 “- - homsan gick mellan hundratals backer och vattenfall som alla hade samma väg som han.” (SIN, 32.) 
103

 ”Han var nog ganska ensam - -. Han var olik alla andra och hans familj brydde sig inte om honom så 
han gick sin väg.” (SIN, 63.) 
104

 ”Jag vill ha någon som aldrig är rädd och som bryr sig om en, jag vill ha en mamma!” (SIN, 118.) 
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hän suuttuu vielä Mymmelille, kun tämä lyö särön Tuhton mielessään rakentamaan 

täydellisen puhtoiseen äitikuvaan ja väittää, että Muumimammakin suuttuu välillä. 

Tuhto heijastaa perheen odotuksensa nummuliittiin (Westin 1988, 284). Tuhto 

kasvattaa odotustaan, kunnes siitä tulee ylivoimaisen suuri. ”Hänen päätään alkoi 

kivistää joka kerta kun hän ajatteli mammaa. Tämä oli muuttunut niin täydelliseksi ja 

lempeäksi ja lohduttavaksi, että se oli sietämätöntä; mammasta oli tullut suuri sileä 

ympyriäinen pallo, jolla ei ollut kasvoja.” (MM, 170.)105 Lopulta Tuhton Muumimamma-

kuvassa tapahtuu muutos. Sen sijaan, että odottaisi Muumimamman pitävän huolta 

hänestä, Tuhto alkaakin huolehtia Muumimammasta. Tuhto alkaa itsenäistyä. 

Muumimamman pimeä puoli on hänen liian hallitseva äitiytensä, joka Tuhtoakin 

kahlehtii.  (Ahola 1994, 31.) Vasta kun lasipallo on syönyt nummuliitin, Tuhto voi 

vapautua Muumimamma-unelmastaan. Tuhto pärjää nyt ilman Muumimamman 

turvallisuutta ja luo itselleen itse turvan. Niin saa päätöksensä hänen lapsuutensa. 

(Holm 1983, 303, 304.) Lopulta Tuhto pääsee eroon kuvitelmistaan. ”Kertomus 

laaksosta ja onnellisesta perheestä kalpeni ja liukui olemattomiin, mammasta tuli 

etäinen kuva vailla tarkkoja piirteitä, eikä homssu tiennyt enää miltä mamma näytti.” 

(MM, 172.)106 Muumilaakson marraskuussa perheidylli muuttuu epäidylliksi (Holländer 

1983, 77–78). Tämä tapahtuu Tuhton kertomuksen kautta, kun kuva onnellisesta 

perheestä särkyy (Sarmavuori 1995, 14). 

Muumitalon puutarhassa on Muumipapan lasipallo, jossa näkyy muumiperheen kuva, 

jos perhe on lähellä. Koko teoksen ajan lasipallossa ei näy mitään, mutta aivan kirjan 

lopussa siihen syttyy valo, ja silloin Tuhto tietää, että muumiperhe on tulossa takaisin. 

Vapauduttuaan nyt muumiperhepakkomielteestään Tuhto voi tervehtiä mereltä 

saapuvaa perhettä näiden vertaisena (Holm 1983, 304). ”Ja nyt homssu näki 

myrskylyhdyn, jonka pappa oli ripustanut maston nokkaan. Lyhty oli lempeän värinen ja 

paloi tasaisesti. Vene oli vielä hyvin kaukana, homssulla oli hyvää aikaa palata metsän 

poikki laaksoon ja kulkea rantaa myöten venelaiturille. Hän ehtisi perille juuri parahiksi 

                                                           
105

 ”Varje gång han tänkte på mamman fick han ont i huvudet. Hon hade vuxit sig på fullkomlig och mild 
och tröstande att det olidligt, en stor rund slät ballong utan ansikte.” (SIN, 158.) 
106

 ”Hans berättalse om dalen och den lyckliga familjen bleknade och gled undan, mamman gled undan 
och blec avlägsen, en opersonlig bild, han visste ens hur hon såg ut.” (SIN, 160.) 
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ottamaan vastaan veneen kiinnitysköyden”. (MM, 173.)107 Tuhto on Muumilaakson 

marraskuun metatekstuaalinen kertoja (Westin 1996, 39). Tuhto eli Toft on muunnos 

Tovesta (Westin 2008, 374). Kun Tuhto kertoo tarinaa nummuliitista, voi ajatella Tove 

Janssonin kertovan tarinaa muumeista. Samoin kuin lasipallo nielaisee nummuliitin, 

samoin myös Tove Jansson hylkää muumit tässä viimeisessä Muumi-kirjassaan.  

 

3.1.4 Ruttuvaarin luontosuhde  

Eräässä lahdessa asustaa talossaan tulisieluinen satavuotias, joka eräänä päivänä 

unohtaa oman nimensä ja keksii itselleen uuden Ruttuvaari-nimen. Ruttuvaari päättää 

unohtaa kaikki epämiellyttävät asiat, joihin kuuluvat eritoten hänen syvästi inhoamansa 

sukulaiset, joiden Ruttuvaari uskoo jatkuvasti pitävän juhlia, joihin häntä ei ole kutsuttu. 

Vastaavasti Ruttuvaari aikoo vakaasti muistaa vain mukavat asiat ja päättääkin saman 

tien matkustaa Muumilaaksoon. 

Ruttuvaari valmistautuu matkaansa unohtamalla asioita. Muumilaakso tulee sitä 

lähemmäksi, mitä enemmän Ruttuvaari unohtaa. ”Näiden päivien aikana hänen onnistui 

unohtaa uskomattoman paljon. Joka aamu hän heräsi saman salamyhkäisen odotuksen 

vallassa ja alkoi heti unohtaa, jotta laakso olisi voinut tulla lähemmäksi.” (MM, 43.)108 

Ruttuvaari opettelee luovuttamaan otteensa elämästä ja siten valmistautuu vanhuuteen 

(Ojajärvi 2007, 347).   

Kävellessään metsässä Ruttuvaari tuumii: ”Tämä on vaahtera. Sitä minä en kyllä 

unohda. Ruttuvaari tiesi varsin hyvin, mitä hän halusi pitää muistissaan.” (MM, 43.)109 

Ruttuvaari siis arvostaa luontoa, sillä se kuuluu niihin harvoihin asioihin, jotka hän 

haluaa muistaa. Ruttuvaarin luontosuhde on nautiskeleva, ja tähän nautintoon kuuluu 

merkittävänä osana Muumilaakson läpi virtaava puro. Ruttuvaari onkii purosta kaloja, 

                                                           
107

 ”Och nu såg homsan Toft stormlyktan som pappan hade hängt i masstoppen. 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, précis lagom för att ta emot fånglinan.” (SIN, 161.) 
108

 ”Under dessa dagar lyckades han glömma otroligt mycket. Varje morgon vaknade han I samma 
hemlighetsfulla förväntan och satte genast igång med att glömma för att dalen skulle kunna komma 
närmare.” (SIN, 41.) 
109

 ”Det där är lönn. Det ska jag inte glömma bort Onkelsskruttet visste mycket bra vad han ville behålla.” 
(SIN, 41.) 



46 
 

 

eli hänen luontosuhteeseensa kuuluu myös käytännöllinen luonnon hyödyntämisen 

puoli. 

Purolla on Ruttuvaarille suurempikin merkitys. Puromuistoissaan Ruttuvaari elää 

nuoruutensa hetkiä: ”Hänen puronsa oli aina ollut sakeanaan kaloja. - - Ruttuvaarin 

silmiä alkoi kivistää, hän ummisti ne jotta voisi nähdä ikioman puronsa, kirkkaan puron 

jossa oli hiekkapohja ja vikkeliä kimaltavia kaloja…” (MM, 52.)110 ”Hän työnsi päänsä 

samettityynyn alle ja muisteli omaa iloista puroaan, yhä selvemmin ja selvemmin hän 

muisti miten purot pulppusivat ja päivät kuluivat noina kaukaisina aikoina, jolloin kalaa 

oli purossa paljon ja yöt olivat lämpimiä ja valoisia ja koko ajan tapahtui jotakin.” (MM, 

154.)111  

Puron nimitykset saavat symbolisen merkityksen. ”Tärkein oli puro, joka kulki laakson 

läpi. Vai näinköhän se oli virta? Ei ainakaan joki. Ruttuvaari päätti että se oli puro, hän 

piti puroista paljon enemmän kuin joista.” (MM, 42.)112 Myöhemmin Mymmeli korjaa 

Ruttuvaaria: ”Tämä ei ole virta eikä puro. Tämä on joki. Mutta kun kerran muumiperhe 

sanoo sitä virraksi, niin se on virta. Minä olen ainoa joka huomaa että se on joki.” (MM, 

76.)113 Ruttuvaari saa nimityksestä aikaan riidan mutta pysyy kannassaan ja kutsuu 

vesivirtaa edelleen puroksi, kunnes hän ensilumen aikaan vihdoin ymmärtää, että puro 

on ”- - joki, ruskea joki joka polveili lumisten rantojensa sivu ja oli yksinkertaisesti vain 

joki.” (MM, 154.)114 Puro symboloi nuoruutta, joki vanhuutta ja kalastaminen elämää. 

Kun Ruttuvaari ymmärtää, että puro onkin joki, hän ymmärtää myös, kuinka vanha hän 

on ja kuinka lähellä loppu on, ja niin kalastamisestakin menee maku. 

Muumilaaksossa Ruttuvaari kuulee muumien kolmesataavuotiaasta esi-isästä ja 

kiinnostuu tästä suunnattomasti. Ensin Ruttuvaari käy kolistelemassa salongin 

kaakeliuunia, jossa esi-isä asustaa, mutta ei saa vastausta. Kun Vilijonkka esi-isästä 
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 ”Hans bäck hade alltid varit full av fisk.” (SIN, 50.) “Onkelsskruttet fint ont i ögonen, han blundade för 
att kunna se sin egen back, en klar back med sandbotten och snabba glänsande fiskar…” (SIN, 51.) 
111

 ”Han lade sammetskudden över huvudet och mindes sin egen glada bäck, mer och mer kom han ihåg 
hur bäckarna rann och dagarna gick på den tiden för länge sen när det fanns mycket fisk och nätterna var 
varma och ljusa och saker hände hela tiden.” (SIN, 143.) 
112

 ”Det viktigaste var bäcken som rann genom dalen. Eller kanske var det en flod? Men säkert inte en å. 
Onkelsskruttet beslöt att det var en bäck, han tyckte mycket mer om bäckar än om åar.” (SIN, 40.) 
113

 ”Det är varken en flod eller en bäck. Det är en å. Men familjen kallar den floden så den heter floden. 
Det är bara jag som ser att det är en å.” (SIN, 73.) 
114

 ”- - bäcken var en å, en brun å som krökte sig runt sina snöiga stränder och helt enkelt var en brun å.” 
(SIN, 143.) 
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tietämättömänä sytyttää tulen kaakeliuuniin, Ruttuvaari omien sanojensa mukaan 

pelastaa esi-isän. Ei kerrota, mihin esi-isä todellisuudessa kaakeliuunista karkaa, mutta 

kun Ruttuvaari kuulee vaatekaapissa asuvasta otuksesta, hän uskoo esi-isän asuvan 

siellä. Vaatekaapin ovessa oleva peili on hyvin likainen, ja Ruttuvaari luulee 

peilikuvaansa esi-isäksi. Siitä lähtien Ruttuvaari alkaa vierailla ystävänsä esi-isän luona.  

Usein puhuessaan esi-isästä Ruttuvaari oikeastaan puhuu itsestään: ”Esi-isä ei ole 

saanut olla kekkereissä sataan vuoteen, ja nyt hän istuu vaatekaapissa murehtimassa.” 

(MM, 120.)115 ”Hän ei ole väsynyt. Hänen jalkojaan ei heikota. Hän on vihainen!” (MM, 

138.)116 Ruttuvaari haluaa, että hänelle pidetään juhlat, ja hän on kyllästynyt siihen, että 

häntä paapotaan vanhuutensa takia. Ruttuvaari saakin lopulta juhlansa, mutta niiden 

jälkeen hän suuttuu esi-isän puhumattomuudelle ja sohaisee peiliä särkien sen. Peilin 

särkymisen voi nähdä enteenä kuolemasta (Ojajärvi 2007, 347; Huse 1996, 153). 

Ruttuvaarin ajatuksissa kevät ja kesä sekä syksy ja talvi asettuvat vastakohdiksi 

toisilleen. Kun alkaa sataa lunta, Ruttuvaari tuumii: ”Miksi ihmeessä nykyjään tapahtuu 

vain niin pieniä asioita, miksi tapaukset ovat käyneet niin mitättömiksi?” (MM, 155.)117 

Sitten hän ajattelee: ”Ehkäpä onkin niin että suuria asioita tapahtuu vain keväällä - -.” 

(MM, 156.)118 Kevät ja kesä ovat nuoruuden aikaa, syksy ja talvi vanhuuden. 

Syksyllä luonto paneutuu talvilevolle. Kasvit lakastuvat, lehtipuut varistavat lehtensä. 

Syksy on siten oivallinen metafora vanhuudelle ja kuolemalle. Muumilaakson 

marraskuussa syksy kuvastaa Ruttuvaarin vanhenemista. Samoin kuin lehtipuu 

valmistautuu talveen pudottamalla lehtensä, samoin Ruttuvaari valmistautuu 

kuolemaan unohtamalla. Ruttuvaarin talviunille asettuminen viittaa kuolemaan. 

Muumilaaksossa talviuni toimii kuoleman varjokuvana (Nieminen 2008, 79). Ruttuvaari 

uskoo esi-isän menneen talviunille ja päättää itse seurata perässä. Nuoruusmuistoissaan 

Ruttuvaari pohtii nukkumista: ”- - silloin vain ohimennen torkahti tuokion ja nauroi 

                                                           
115

 ”Han har inte fått festa på hundra år och nu sitter han i klädskåpet och sörjer.” (SIN, 111.) 
116

 ”Han är inte trött. Han är inte svarg i benen. Han är arg!” (SIN, 129.) 
117

 ”Varför händer det bara små saker nu för tiden, varför blir de så små?” (SIN, 144.) 
118

 ”Det är kanske på våren de stora sakerna händer - -.” (SIN, 146.) 
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kaikelle…” (MM, 154.)119 Mutta nyt unesta tulee pysyvää, ja niin Ruttuvaari menee 

vaatekaappiin ja käy talviunille. 

 

3.1.5 Nuuskamuikkusen luontosuhde 

Elokuussa Nuuskamuikkunen, yksinäinen vaeltaja, lähtee kohti etelää kuten aina. 

Kuukausia myöhemmin syksyllä Nuuskamuikkusen tekee mieli tehdä laulu. ”Elokuussa 

hän oli Muumilaaksosta löytänyt viisi tahtia, jotka kiistämättä olivat loistava alku 

sävelmään. Ne olivat tulleet ihan itsestään, niin kuin sävelet tulevat kun niiden on 

annettu olla rauhassa. Nyt oli oikea hetki tarttua niihin ja antaa niiden kasvaa 

sadelauluksi.” (MM, 26.)120 Mutta sävelet eivät tule. Nuuskamuikkunen ymmärtää, että 

viisi tahtia ovat jääneet Muumilaaksoon. Niinpä hän palaa Muumilaaksoon etsimään 

sinne kadonneita tahtejaan. Nuuskamuikkunen hahmottaa identiteettiään säveltämisen 

avulla, ja nyt hänen minuudessaan on jokin prosessi kesken, eikä Nuuskamuikkunen saa 

tuota prosessia päätökseen lähtemällä, vaan hänen täytyy palata sinne, mistä hän on 

aiemmin saanut rakennusaineita identiteetilleen (Valkeajoki 2003, 116). 

Muumilaaksossa Nuuskamuikkunen kuitenkin huomaa, etteivät sävelet ole yhtään 

lähempänä. Nuuskamuikkunen jää laaksoon marraskuun ajaksi ja elää osana 

Muumitalon erikoista yhteisöä. Hän asustaa teltassa, jossa vieraat käyvät häntä usein 

häiriköimässä. Kaiken tämän Nuuskamuikkunen sietää sangen hyvin, kunnes hän eräänä 

päivänä räjähtää. Hemuli on tehnyt kyltin, jonka aikoo naulata kiinni virran yli kulkevaan 

siltaan. Hemulin tekemä kyltti saa Nuuskamuikkusen suuttumaan ja huutamaan 

hemulille, sillä kieltotaulut ovat Nuuskamuikkusen arka paikka.  

Tämän purkautumisensa jälkeen Nuuskamuikkunen alkaa vimmattuna etsiä 

Muumipeikon kirjettä. Nuuskamuikkusella on tapana kirjoittaa Muumipeikolle kirje 

ennen lähtöänsä, mutta tänä vuonna hän unohti kirjoittaa. Vaikka Nuuskamuikkunen 

itse jätti kirjoittamatta Muumipeikolle, hän kuitenkin uskoo löytävänsä Muumipeikon 

                                                           
119

 ”Man - - sov bara en liten blund i forbifarten och skrattade åt allt…” (SIN, 143.) 
120

 ”I augusti, nånstans i Mumindalen, hade han hittat fem takter som var en ovedersäglig och strålande 
början till en melodi. De hade kommit helt självfallet som toner kommer när de har fått vara ifred. Nu var 
studen inne att ta fram dem och låta dem bli en visa om regn.” (SIN, 24.) 
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kirjeen, sillä ”- - muumipeikot eivät koskaan unohda sanoa hyvästejä.” (MM, 83.)121 

Nuuskamuikkunen saa kuitenkin pettyä, sillä kirjettä ei löydy. Kirjeen kautta 

Nuuskamuikkuselle paljastuu, kuinka tärkeä ja läheinen Muumipeikko hänelle onkaan: 

”Muumipeikko oli ainoa joka tiesi, miten Nuuskamuikkuselle kuuluu kirjoittaa. 

Asiallisesti ja lyhyesti. Ei lupauksia eikä kaipuuta eikä surullisia asioita. Ja kirjeen lopussa 

jotakin naurattavaa.” (MM, 83.)122 Muumipeikko siis tuntee hänet parhaiten. 

Identiteettikriisinsä ohella Nuuskamuikkusen kohtaa toinen kriisi: hän nimittäin yllättää 

itsensä ikävöimästä muumiperhettä. ”Ihan äkkiarvaamatta Nuuskamuikkusen tuli ikävä 

perhettä. Nekin olivat toisinaan vaivalloisia. Ne tahtoivat rupatella. Ne olivat kaikkialla. 

Mutta niiden seurassa saattoi olla yksikseenkin. - - Kuinka on mahdollista että minä olen 

saattanut viettää niiden seurassa kaikki pitkät kesät huomaamatta koskaan, että ne 

antoivat minun olla yksikseni.” (MM, 78.)123 Muumiperhe on tarjonnut 

Nuuskamuikkusen yksilölliselle kasvulle ihanteellisen ympäristön: samalla sekä 

turvallisen yhteisön että omaa tilaa toteuttaa omaa itsenäistä elämäntapaansa ja 

vapaudenkaipuutaan (Valkeajoki 2003, 117, 125).  Nuuskamuikkunen potee 

yksinäisyyttä ja kaipaa muumiperhettä ensimmäistä kertaa. Asiat ovat siis sangen 

hullunkurisesti, kun Nuuskamuikkunen on Muumilaaksossa ja muumiperhe poissa. 

Roolit ovat kääntyneet toisinpäin. Nuuskamuikkunen joutuu nyt olemaan se, joka jää, 

suree ja muistelee. 

Tämä on Nuuskamuikkuselle erilainen syksy. Jo monen vuoden ajan, Taikurin hattu -

kirjasta asti, Nuuskamuikkunen on elokuussa jättänyt Muumilaakson ja lähtenyt 

vaeltamaan kohti etelää ja palannut huhtikuussa. Nuuskamuikkuselle syksy on 

merkinnyt lähtemistä, yksinäisyyttä, rauhallista yksinoloa luonnossa. Nyt 

Nuuskamuikkunen ei voi nauttia yksinäisyydestään, sillä hän kaipaa muumeja ja joutuu 

viettämään aikaa vieraiden kanssa. 
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 ”- - ett mumintroll aldrig glömmer att säga adjö.” (Sin, 78.) 
122

 ”Mumintrollet var den enda som visste hur man skriver till en snusmumrik. Sakligt och kort. Ingenting 
om löften och längtan och sorgliga saker. Och men nånting att skratta åt i slutet.” (SIN, 79.) 
123

 ”Helt plötsligt, oväntet, saknade han familjen. De var också besvärliga. De ville prata. De fanns överallt. 
Men med dem kunde man vara ensam. - - Hur är det möjligt att jag kunde vara tillsammans med dem 
under alla långa somrar utan att nånsin märka att de lät mig vara allerna?” (SIN, 74.) 
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Nuuskamuikkunen menee kirjan aikana kolmesti merenrantaan. Ensimmäistä kertaa 

meren rannalla ollessaan Nuuskamuikkunen ymmärtää perheen lähteneen, kun näkee 

veneen olevan poissa. Myöhemmin hän menee meren rannalle tuumimaan yksin ja 

potemaan yksinäisyyttä. Nuuskamuikkusen luontosuhteeseen kuuluu se, että hän kokee 

suuret tunteensa luonnon ääressä. Nuuskamuikkunen ei juuri tunteitaan paljasta, mutta 

luontoa kohtaan hän tuntee suurta kiintymystä. Mennessään metsään hän astuu 

”metsäänsä”. (MM, 12.)124 Ukkosella hän taasen riehaantuu ilosta. Nämä kaikki 

tunteensa Nuuskamuikkunen kokee kuitenkin yksityisesti, salassa muilta. 

Nuuskamuikkusen luontosuhde on hyvässä kunnossa. Nuuskamuikkunen on todellinen 

malliesimerkki ekologisesta elämäntavasta ja toimiva eettinen malli. Hän on vihreä sekä 

vaatteiltaan että myös ideologialtaan. Nuuskamuikkunen viihtyy ja asuu luonnossa ja 

puolustaa jokamiehenoikeuksia ja luonnon vapautta. Luonnosta hän ei ota mitään, mitä 

ei tarvitsisi, ja hän kantaa mukanaan vain sen, mitä todella tarvitsee. (Kirjavainen 2009, 

21.) Muumi-kirjoissa omistaminen esitetään usein vapauden vastakohtana, ja 

Nuuskamuikkunen näyttäytyy vapaana juuri siksi, ettei hän himoitse tavaraa. 

Nuuskamuikkusen antimaterialismin voi nähdä myös vastuun karttamisena ja 

menettämisen pelkona, sillä tavarat symboloivat kotia ja perhettä, joiden kautta 

Nuuskamuikkunen ei halua itseään määrittää (Nupponen 2008, 41). 

Toisin kuin muiden hahmojen kohdalla Nuuskamuikkusen ongelmat eivät tunnu liittyvän 

hänen luontosuhteeseensa, joka vaikuttaa ihanteelliselta. Niinpä Nuuskamuikkusen 

ongelmiin löytyvät toisenlaiset ratkaisut. Ensinnäkin Nuuskamuikkusen täytyy hyväksyä 

tilanteensa eli se, että hän ei voi ohjailla identiteettinsä muutosprosessia (Valkeajoki 

2003, 117). Lopulta Nuuskamuikkunen päättääkin unohtaa sadelaulun ja toteaa: ”Onhan 

muitakin lauluja.” (MM, 97.)125 Muiden laulujen myötä Nuuskamuikkunen hyväksyy sen, 

että hän ei voi palata vanhaan, totunnaiseen identiteettinsä (Valkeajoki 2003, 118). 

Nuuskamuikkunen alkaa taas soittaa huuliharppua, ensin yksikseen teltassa, sitten koti-

illassa muiden esitysten taustalla. Koti-illan jälkeen Nuuskamuikkunen on jopa valmis 

lainaamaan huuliharppuaan Vilijonkalle. Nuuskamuikkusen täytyy viettää aikaa 
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 ”i sin skogen” (SIN, 10.) 
125

 ”Det fanns andra visor.” (SIN, 93.) 
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ärsyttävien olentojen kanssa ja jakaa taiteensa muiden kanssa, jotta hän voi eheytyä 

(Ojajärvi 2007, 337–338).  

Ensilumen tuloa aavistellessaan Nuuskamuikkunen kävelee taas meren rantaan ja saa 

vihdoin sävelensä: ”Sävelet tulivat heti, ja ne olivat vielä kauniimpia ja yksinkertaisempia 

kuin hän oli osannut toivoakaan.” (MM, 169.)126  Nuuskamuikkusen identiteettikriisi 

päättyy, kun hän pääsee luomaan sadelaulunsa. Lopuksi Nuuskamuikkunen kirjoittaa 

Muumipeikolle kirjeen ja lähtee jälleen etelään.  

 

3.1.6 Mymmelin luontosuhde 

Mymmeli tulee Muumitaloon tapaamaan pikkusiskoaan Pikku Myytä. Talossa ollessaan 

Mymmeli ei juurikaan tee muuta kuin kampaa hiuksiaan ja nautiskelee elämästä. 

Mymmeli onkin Muumilaakson marraskuun vähiten ongelmainen hahmo. Hän tietää, 

kuka on, ja hänellä on itsetunto kohdillaan: ”Metsän poikki tuli Mymmeli, ja hän mietti 

mielessään: Onpa vasta mukavaa olla Mymmeli! Minulla on varpaan nipukoita myöten 

hyvä olo.” (MM, 51.)127 Kun Vilijonkka kysyy Mymmeliltä, ”Aiotko sinä aina olla 

samanlainen?”, Mymmeli vastaa: ”Sitä minä todellakin toivon! ”(MM, 151.)128 Mymmeli 

siis hyväksyy itsensä sellaisena, kuin hän on. 

Mymmeli on hahmoista ainoa, joka ei muutu teoksen aikana. (Kivilaakso 2003, 89.) 

Mymmelin muuttumattomuus viittaa siihen, että hän ei aio kuolla. (Nieminen 2008, 77.) 

Mymmeli toivoo kaiken pysyvän ennallaan, mikä merkitsee sitä, että hän unelmoi 

ikuisesta lapsuudesta. (Nieminen 2008, 75.) Tätä lapsuuttaan ja menneisyyttään 

Mymmeli tavoittelee Pikku Myyn avulla. (Laajarinne 2009, 83.)  

Mymmeliä kuvaillaan hyvin ulkonäkökeskeiseksi. (Ojajärvi 2007, 339.) ”Mymmeli piti 

pitkistä sääristään ja punaisista saappaistaan. Hänen päänsä päällä kökötti uljas 

mymmelinnuttura, sileä ja napakka ja punertavankeltainen kuin pieni sipuli.” (MM, 
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 ”De kom genast och var ännu vackrare och enklare än han hade hoppats att de skulle vara.” (SIN, 157.) 
127

 ”Tvärs genom skogen kom Mymlan och hon tänkte för sig själv: Det är skönt att vara en mymla. Jag 
mår bra ända ner i tårna.” (SIN, 49.) 
128

 ”Kommer du alltid att vara likadan?” (SIN, 141.) ”Det hoppas jag verkligen!” (SIN, 141.) 
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51.)129 ”Hän kulki joutuisasti ja hyppeli toisinaan tunteakseen miten kevyt ja hoikka hän 

oli.” (MM, 51.)130 Mymmeli pitää hiuksistaan huolta eikä juuri muuta ajattele. Mymmeli 

kuvataan usein kampaamassa hiuksiaan tai suunnittelemassa niiden pesemistä. ”Hän 

istuutui ikkunan ääreen, irrotteli pitkät kauniit hiuksensa nutturalta ja alkoi kammata. - - 

Mymmeli kampasi ja kampasi, hiukset risahtelivat pieniä sähkökipinöitä ja tulivat yhä 

kiiltävämmiksi - -.” (MM, 55–56.)131 Itseihailu ei tarkoita Mymmelin kohdalla sitä, että 

hän olisi itsekeskeinen ja kyvytön empatiaan, vaan sitä, että narsistisuus kuuluu aina 

identiteettiin (Ojajärvi 2007, 339). 

Narsistisille olennoille tyypillisesti Mymmeli pitää esiintymisestä. Mymmelin 

esiintymislaji on tanssiminen, ja hän kokeekin koti-illassa tanssiessaan tähtihetkensä. 

Mymmeli paljastaa kirjan lopussa syyn sille, miksi lähti kotoaan muumien luo: ”Ja 

mymmeleille sattuu toisinaan niin, että he lähtevät tiehensä jottei heidän tarvitsisi 

siivota.” (MM, 151.)132 Vilijonkan mielestä Mymmelinkin pitäisi siivota, mutta Mymmeli 

ei mokomasta touhusta välitä. Mymmeli tietää, kuka hän on: hän on Mymmeli, joka 

tanssii mutta ei siivoa. 

Mymmeli on Muumitalon vieraista ainoa, jolla on muumimainen elämänfilosofia. 

Mymmeli ei turhia huolehdi, ja hänen elämänsä on laiskaa nautiskelua: ”Maailmassa ei 

ole mitään mukavampaa kuin viihtyminen eikä mikään ole helpompaa.” (MM, 57.)133 

Mymmelin luontosuhdekin on muumien tapaan kovin nautinnollinen: ”Sillalla voi lojua 

ja katsella miten vesi virtaa sivu. Taikka sitten voi hyppiä, tai kahlata suon poikki 

punaisissa saappaissa. Tai käpertyä kuuntelemaan sateen rummutusta katolla. 

Viihtyminen on hyvin helppoa.” (MM, 58.)134  

Ukonilmalla Mymmeli sähköistyy: ”Lyhyt raivokas ukonilma oli tehnyt Mymmelin aivan 

sähköiseksi. Hänen tukkansa kipunoi ja säärien ja käsivarsien jokainen pieni haiven 

                                                           
129

 ”Hon tyckte om sina långa ben och sina röda stövlar. Uppe på hennes huvud satt den stolta 
mymmelfrisyren, blank och stram och milt rödgul som en liten lök.” (SIN, 49.) 
130

 ”- - hon gick snabbt och ibland sprang hon för att känna hur lätt och small hon var.” (SIN, 49.) 
131

 ”Mymlan satte sig vid fönstret, hon löste upp sitt långa vackra hår och började kamma sig. - - Mymlan 
kammade och kammade, håret sprakade av små elektriska gnistor och blec bara blankare och blankare - -
.” (SIN, 53.) 
132

 ”Och med mymlor händer det ibland att de far sin väg för att slippa städa!” (SIN, 141.) 
133

 ”Det finns ingenting som är så skönt som att ha det bra och ingenting som är så enkelt.” (SIN, 55.) 
134

 ”Man kan ligga på en bro och se vattnet strömma förbi. Eller springa, eller vada genom ett kärr i sina 
röda stövlar. Eller rulla ihop sig och lyssna till regnet över taket. Det är mycket lätt att ha det trevligt.” 
(SIN, 56.) 
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sojotti pystyssä ja värisi. Minä olen täynnä sähköä, olen pakahtumaisillani, Mymmeli 

ajatteli.” (MM, 91.)135 Ukonilma on metafora eroottiselle syttymiselle (Witt-Brandström 

1993, 124). Mymmelin sähköistyminen voisi liittyä hänen seksuaalisuuteensa, joka ehkä 

on lähde Mymmelin nautiskelevalle elämänfilosofialle.  

 

3.1.7 Hahmot vertailussa 

Muumilaakson marraskuussa hahmot käyvät läpi kaikenlaisia kriisejä, joista eniten esille 

nousee identiteettikriisi. Muumitalon vieraat tuntuvat olevan hukassa itseltään. He 

teeskentelevät eivätkä uskalla olla omat itsensä. Muumi-kirjojen hahmoille on tyypillistä 

paeta omaa ahdistusta ja identiteettikriisiä omaksumalla jokin rooli (Valkeajoki 2003, 

112). Muumilaakson marraskuussa Muumitalon vieraat alkavat esittää muumiperhettä. 

He ikään kuin elävät muumitradition läpi (Happonen 2007, 15). Vilijonkka leikkii 

Muumimamma ja hemuli Muumipappaa. Muumiperheestä muodostuu hahmoille 

pakkomielle. Hemulikin, joka aiemmin ei ollut innostunut perheen tapaamisesta, 

tavoittelee muumiperhemeininkiä: ”Ja emmekö me kaikki olekin tässä kuin yhtä suurta 

onnellista perhettä konsanaan?” (MM, 96.)136  

Osuva esimerkki tästä muumiroolileikistä on vieraiden järjestämä koti-ilta. Muumi-

kirjoissa on aina mukana juhla, ja ensimmäisissä Muumi-kirjoissa juhlat huokuvat 

yhdessä olemisen iloa ja onnea. Myöhemmissä Muumi-kirjoissa tämä puoli vähenee, 

mutta juhlien rituaalimaisuus kuten puheet ja esitykset sekä merkitys tarinan 

murroskohtana tulevat hyvin merkittäviksi. Juuri juhlissa hahmot ymmärtävät, keitä he 

ovat. (Happonen 2007, 120.) Muumilaakson marraskuun juhlat ovat siitä erikoiset, että 

niissä vieraat eivät oikeastaan juhli yhdessä vaan esittävät muumijuhlan toisilleen. 

Juhlissa koetaan muumijuhlien tärkeimmät rituaalit mutta oudosti. (Happonen 2007, 

131.) Vieraat matkivat muumijuhlaa mutta heijastavat siihen oman itsensä kaikkine 

maneereineen ja toiveineen. Juhla onkin vain heijastus vieraista itsestään. (Happonen 

                                                           
135

 ”Under det korta våldsamma åskvädret blev Mymlan helt och hållet elektrick. Hennes går slog gnistor 
och varje litet fjun på hennes armar och ben ställde sig på ända och darrade. Nu är jag laddad av vildhet, 
tänkte hon.” (SIN, 87.) 
136

 ”Och sitter vi inte här som en enda stor lyckliga familj?” (SIN, 90.) 
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2007, 132.) Muumilaakson marraskuun juhla onkin siten muumijuhlan nurinkurinen 

variaatio, rituaalinomainen muumien palvonnan ja ihailun huipennus. 

Teoksessa on merkittävää tilan kuvaaminen. Jokaisen hahmon koti kertoo asujastaan 

mielenkiintoisia asioita. Hemulin kodin voi uskoa olevan varsin hyvin järjestetty, kun 

taas Mymmeli ei ilmeisesti juuri harrasta siivoamista kodissaan ja Ruttuvaari säilyttää 

tavaroita lattialla. Tuhto asustaa hemulin veneen alla. Vilijonkan koti on hieno ja täynnä 

huonekaluja. Nuuskamuikkunen voi liikuttaa kotiaan, telttaa, minne haluaa. Jokainen 

hahmo on tehnyt itselleen kodistaan omannäköisensä paikan, jossa he viihtyvät ja 

elävät luonteensa mukaisesti. Jokaisella hahmolla on myös Muumitalossa jokin tila, joka 

heitä kiehtoo. Tuhto käy muistelemassa Muumimammaa tämän huoneessa, ja Hemuli 

tekee samoin Muumipapan huoneessa. Mymmeli nauttii omasta huoneestaan. 

Ruttuvaari käy talvilevolle vaatekaappiin. Mymmeli ja Ruttuvaari istuvat usein sillalla. 

Tuhto käy suolammikolla ja jättömaalla etsimässä nummuliittia. Vilijonkalle tärkein on 

Muumimamman keittiö.  

Muumilaakson marraskuussa erottautuu kolme hahmoparia, jotka muistuttavat toisiaan 

tietyiltä ominaisuuksiltaan. Ensimmäinen näistä pareista ovat Vilijonkka ja Hemuli. Heillä 

on samankaltainen luontosuhde, ja molemmat elävät tavarapaljoudessa ja pyrkivät 

eroon vanhasta, ahtaasta roolistaan. Vilijonkat ja hemulit ovat aiemmissa Muumi-

kirjoissa olleet vain marginaalisia sivuhahmoja. Enemmän kuin henkilöitä he ovat olleet 

tyyppejä, jotka edustavat tietynlaisia ihmisiä, ei-muumimaisia sellaisia. Muumi-kirjojen 

kehityksen myötä myös vilijonkkien ja hemuleiden tehtävä muumimaailmassa muuttuu. 

Näkymätön lapsi ja muita kertomuksia -novellikokoelmassa molempien lajien edustaja 

saa oman novellinsa. Vaikuttaa siltä, että vilijonkat ja hemulit alkoivat kiinnostaa Tove 

Janssonia psykologisesti enemmän kuin yksinkertaisemmat niiskuneidit ja nipsut, jotka 

vähenevät ja lopulta katoavat Muumi-kirjoista. 

Muumilaakson marraskuussa vilijonkat ja hemulit pääsevät parrasvaloihin. On 

kiehtovaa, että vilijonkat ja hemulit, entisten kirjojen sivuhahmot ja muumien 

vastakohdat, korvaavat muumit ja vieläpä haluavat muuttua näiden kaltaisiksi 

viimeisessä Muumi-kirjassa. Vilijonkan ja Hemulin identiteettikriisit pohjautuvat heidän 

sosiokulttuuristen rooliensa ahtauteen (Ojajärvi 2007, 332). Elo vilijonkkana ja hemulina 
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on aina tietynlaista, ja nyt hahmot haluavat murtautua eroon näistä rooleistaan. 

Vilijonkka ja Hemuli todellakin haluavat muuttua, se on heidän kummankin tavoitteensa 

ja syynsä lähteä Muumilaaksoon. He eivät koe riittävänsä ja uskovat vastauksen 

ongelmiinsa löytyvän muumien luota. Jokin muumiudessa kiehtoo heitä niin, että he 

haluavat jättää entisen elämänsä ja minänsä taakseen. Tuntuu todella osuvalta, että 

tällaisia muumimatkijoita esiintyy juuri viimeisessä Muumi-kirjassa.  

Vilijonkka ja Hemuli eivät ole ainoita, jotka etsivät muumeista turvaa ahdistukseensa. 

Jokaisella vieraalla on oma syynsä matkata Muumilaaksoon. Nuuskamuikkunen palaa 

hakemaan tahtejaan, ja Mymmeli tulee tapaamaan Pikku Myytä. Vain Mymmelin ja 

Nuuskamuikkusen etsinnällä on konkreettinen kohde (Nieminen 2008, 34). Muiden 

Muumilaakso-haaveet ovat abstraktimpia. Hemulille Muumilaakso on muisto, Tuhtolle 

kertomus. Ruttuvaari ei ole varma: ”Ja joskus aamuhämärissä hän tiesi, että hän halusi 

matkustaa erääseen laaksoon, missä hän oli ollut hyvin kauan sitten. Oli hyvinkin 

mahdollista, että hän oli vain kuullut puhuttavan tuosta laaksosta tai kukaties lukenut 

siitä, mutta sehän oli yhdentekevää.” (MM, 42.)137 

Muumilaakson marraskuussa korostuu yhteisön merkitys. Hahmot haluavat tavata 

muumiperheen mutta tapaavatkin toisensa (Nieminen 2008, 55). Kuusi toisilleen lähes 

vierasta hahmoa asuvat yhdessä noin kuukauden verran ja muodostavat erikoisen 

yhteisön. Muumi-kirjoissa hahmot tarvitsevat ja saavat yhteisöltä turvalliset puitteet 

käydä läpi kriisejään ja ahdistuksiaan (Valkeajoki 2003, 119, 125).  

Toisen hahmoparin muodostavat Mymmeli ja Nuuskamuikkunen. Aivan kuten 

Taikatalvessa myös Muumilaakson marraskuussa on kahdenlaisia hahmoja: 

identiteetiltään muuttuvia henkilöitä ja muuttumattomia, joista jälkimmäisiä edustavat 

Mymmeli ja Nuuskamuikkunen (Valkeajoki 2003, 109–110). Nuuskamuikkunen on sekä 

Vilijonkalle, Hemulille että Tuhtolle turvallinen hahmo, jonka luota he hakevat 

lohdutusta ja neuvoja. Mymmeli taasen jakaa neuvojaan Tuhtolle, Vilijonkalle ja 

Ruttuvaarille.  

                                                           
137

 ”Och nån gång i morgonmörkret visste han att han ville fara till en dal där han hade varit för mycket 
länge sen. Det fanns en möjlighet att han bara hade hört om den där dalen eller kanske last om den men 
det gjörde ju alldeles detsamma.” (SIN, 40.) 
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Muumitalon vieraista Mymmeli on ainoa, jossa on alkuperäistä muumihenkeä, ja hän 

toimiikin kontrastina muiden hahmojen muumimatkinnalle (Kivilaakso 2003, 89). 

Mymmeli on tuulahdus entisten, iloisten Muumi-kirjojen maailmasta. Muumilaakson 

marraskuussa Mymmeli ottaa itselleen Pikku Myyn roolin narrimaisena hahmona, joka 

pamauttaa tosiasiat kaunistelematta (Nieminen 2008, 74). Mymmeli tarkastelee muita 

hahmoja sivusta ja näkee selvästi heidän lävitseen: ”Kuule Ruttuvaari - -. Sinä olet ihan 

yhtä terve kuin minäkin ja tiedät itsekin sen.” (MM, 119.)138 Mymmeli tietää 

Muumitalon asiat ja tekee paljastuksiakin muumiperheen elämästä: ”Ja sen minä sinulle 

sanon että pappa ja mamma ja muumipeikko olivat silloin tällöin kamalan kyllästyneitä 

toisiinsa.” (MM, 128.)139 Mymmeli myös tukee toisia ja rohkaisee näitä olemaan oma 

itsensä. Kun homssu valittaa, ettei osaa mitään, sanoo Mymmeli, että ainakin tämä osaa 

suuttua. 

Samoin kuin Mymmeliin monet hahmot turvautuvat myös Nuuskamuikkuseen huoliensa 

kanssa. Heti kun Nuuskamuikkunen on saapunut Muumilaaksoon, Hemuli ja Vilijonkka 

haluavat hänen ratkaisevan heidän välisensä riidan. Muut hahmot antavat 

Nuuskamuikkuselle arvoa. Hemuli toteaa: ”Sinä vaikutat kamalan viisaalta sen takia 

ettet koskaan sano mitään.” (MM, 68.)140 Tuhto taasen tuumii: ”Kaikki mitä 

Nuuskamuikkunen sanoi kuulosti viisaalta ja oikealta, ja kun sitten oli taas yksin, ei enää 

ymmärtänytkään mitä hän oli tarkoittanut, ja hävetti palata takaisin sitä kysymään.” 

(MM, 125–126.)141 Mymmeli ei tällaista arvostusta saa vaikka auttaa muita hahmoja 

yhtä lailla. Nuuskamuikkusen auktoriteettiin, arvostelukykyyn ja elämänviisauteen 

luotetaan vahvasti. Yksitellen vieraat piipahtavat Nuuskamuikkusen teltassa 

valittamassa huoliaan. Nuuskamuikkunen alkaakin pian katua paluutaan. Mymmeli 

suhtautuu toisiin ulkopuolisena tarkkailijana, mutta Nuuskamuikkuselta se ei onnistu. 

Muut onnistuvat häiritsemään Nuuskamuikkusta paljon. 

Vaikka Nuuskamuikkunen ei tunnu pitävän Muumitalon vieraista, hän kuitenkin välittää 

näistä, sillä hän auttaa heitä ongelmissaan ja esimerkiksi huolestuu toden teolla, kun 

                                                           
138

 ”Hördu Onkelskrutt - -. Du är precis lika frisk som jag och du vet du.” (SIN, 111.) 
139

 ”Och jag ska säga dig att både pappan och mamman och Mumintrollet var väldigt trötta på varann då 
och då.” (SIN, 120.) 
140

 ”Man tror att du är hemskt klok darför att du säger så lite.” (SIN, 65.) 
141

 ”Allt vad Snusmumriken sa lät bra och riktigt och sen när man var ensam igen förstod man inte vad han 
hade menat och skämdes för att gå tillbaka och fråga.” (SIN, 117.) 
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luulee salaman iskevän Ruttuvaariin. Nuuskamuikkunen vie Hemulin merelle, varoittaa 

Tuhtoa liiasta mielikuvittelusta ja neuvoo Ruttuvaarille, miten purosta saa kalaa. Eniten 

ja useimmiten Nuuskamuikkunen auttaa Vilijonkkaa. Nuuskamuikkunen ei naura 

Vilijonkan järjettömille peloille, ja moneen kertaan Nuuskamuikkunen ohjaa Vilijonkkaa 

keittiöön ja ruoanlaiton pariin kunnes lopulta saa tämän kokkaamaan 

käänteispsykologiaa käyttämällä.  

Sen lisäksi että hahmot saavat kriiseissään tukea toisiltaan, he löytävät lohtua myös 

taiteellisuudesta. Muumi-kirjoissa musiikki tarjoaa usein hahmoille pääsyn identiteetin 

uusille alueille, koska se laajentaa tietoisuutta ja edesauttaa myös täten 

vuorovaikutusta muiden hahmojen kanssa (Westin 1996, 42). Muumilaakson 

marraskuussa kaikki hahmot ovat jollain tavalla taiteellisia (Westin 2008, 12). Hemuli 

kirjoittaa runon. Tuhto keksii tarinoita. Mymmeli tanssii. Nuuskamuikkunen soittaa 

huuliharppua. Vilijonkka viheltää ja soittaa huuliharppua. Ruttuvaari mielikuvittelee. 

Mymmeli tanssii ja tarinoi. Useat hahmot selviävätkin kriiseistään yli taiteen avulla. 

Kolmas hahmopari ovat Ruttuvaari ja Tuhto. Muumilaakson marraskuussa käsitellään 

vanhuutta Ruttuvaarin kautta ja lapsuutta Tuhton kautta. Molemmilla hahmoilla on 

mielikuvituskaveri, jonka kautta he käsittelevät omia tunteitaan. Tuhtoa ja Ruttuvaaria 

yhdistää heidän samankaltainen luontosuhteensa. Ruttuvaari tarkastelee luontoa 

vanhuuden arvostuksella, Tuhto taasen lapsuuden ihmettelyllä.  

Kirjan hahmoista voi muodostaa myös kaksi vastakohtaparia, jotka eroavat toisistaan 

elämäntavoillaan ja ajatusmaailmoillaan. Ensimmäinen vastakohtapari ovat 

Nuuskamuikkunen ja Hemuli. Heidän kauttaan käsitellään vapautta. Toisen 

vastakohtaparin muodostavat teoksen ainoat naishahmot Vilijonkka ja Mymmeli. Koti-

illassa tanssinsa ja siitä saamiensa runsaiden kehujen jälkeen Mymmeli sanoo: ”Minä en 

voi olla tanssimatta. Teidän pitäisi tehdä samoin.” (MM, 137.)142 Vilijonkasta se ei ole 

sopivaa, mutta seuraavana päivänä siivottuaan Vilijonkka kiitoksia vastaanottaessaan 

toteaa samalla tavalla: ”Minä en voinut olla siivoamatta! Teidän pitäisi tehdä samoin, 

tarkoitan Mymmelin.” (MM, 151.)143 Molempia on kehuttu siitä, mitä he parhaiten 

                                                           
142

 ”Jag ska inte låta bli. Ni borde göra likadant!” (SIN, 127.) 
143

 ”Jag kunde inte låta bli! Ni börde göra likadant. Jag menar Mymlan.” (SIN, 141.) 
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tekevät. Vaikka he ovat luonteiltaan vastakkaisia, he silti ovat tietyllä tavalla samanlaisia 

olentoja. 

Usein kirjassa kerrotaan, kuinka jokin hahmo haistaa jotakin ja ymmärtää sen avulla 

jotain. Erityisen paljon nuuhkii Tuhto, mutta myös Nuuskamuikkunen ja Vilijonkka 

kuvataan haistelemassa. Haistaminen on samalla sekä eläinmaista siten, että hajut 

tuovat hahmoille paljon tietoa esimerkiksi toisista hahmoista, ja ihmismäistä siten, että 

se herättää heissä tunteita, Nuuskamuikkusessa surumielisyyttä ja Vilijonkassa 

pettymystä. Vilijonkka ja Nuuskamuikkunen ovat myös ainoita, jotka Tuhton ohella 

kykenevät haistamaan nummuliitin.  

Haistaminen ei ole ainoa hahmoja yhdistävä ruumiillisuuspiirre. Kriisikokemukset 

näkyvät useissa hahmoissa pahoinvointina. Vilijonkka ja hemuli tuntevat molemmat 

fyysistä pahoinvointia ajatellessaan pelkonsa ja pakkomielteensä kohdetta, Vilijonkka 

siivousta ja hemuli purjehdusta. Tuhton päätä kivistää mamman ajattelu, ja Ruttuvaarin 

vatsaan koskee, kun häntä pyydetään muistamaan unohdettuja asioita. 

Syksyllä on joka hahmolle eri merkitys. Suurempi merkitys syksyllä on lähinnä 

Nuuskamuikkuselle ja Ruttuvaarille. Vilijonkka ei selvästi välitä syksystä: ”Vilijonkka tiesi 

että syksy oli tullut, hän oli sulkenut talonsa ovet.” (MM, 8.)144 Hemulin, Mymmelin ja 

Tuhton ajatuksia syksystä eri juuri mainita. Hahmot eivät tosin muutenkaan juuri 

kommentoi syksyä ajatuksissaan tai puheissaan.  

Hahmot ovat luontosuhteeltaan hyvin erilaisia. Vilijonkka ei viihdy ulkona lainkaan. 

Hemulilla on luontoon käytännöllinen suhde. Vilijonkka ja hemuli pelkäävät luontoa, 

Vilijonkka ötököitä ja hemuli merta. Ruttuvaari arvostaa luontoa, Tuhto havannoi 

luontoa tarkasti, ja Mymmelin luontosuhde on nautiskeleva. Nuuskamuikkunen taasen 

on luonnossa kuin kotonaan.  

 

  

                                                           
144

 ”Filifjonkan visste att hösten hade kommit, hon hade stängt om sig.” (SIN, 6.) 
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3.2 Luonnon ja syksyn kuvaus 

Muumilaakson marraskuussa luontoon ei liity fantasiaelementtejä, vaan se kuvataan 

realistisesti. Eläimetkin ovat nyt yksiselitteisesti eläimiä. Kirjassa ei ole muita eläimiä 

kuin kaloja ja ötököitä, ei edes lintuja, joiden laulua usein kuvaillaan muissa Muumi-

kirjoissa. Sekä kaloja että ötököitä tapetaan, edellisiä ruoaksi ja jälkimmäisiä tuholaisina. 

Ötökät ja mönkiäiset, jotka aiemmissa Muumi-kirjoissa ovat olleet tiedostavia olentoja, 

ovat nyt vain eläimiä, joita voidaan huolettomasti myrkyttää tai liiskata hengiltä. 

Muumi-sarjan kaksi viimeistä kirjaa, Muumipappa ja meri ja Muumilaakson marraskuu, 

ovat rinnakkaisteoksia (Sinisalo 2002, 40). Muumipapassa ja meressä muumiperhe 

jättää Muumilaakson ja muuttaa majakkasaarelle, ja Muumilaakson marraskuu 

tapahtuu sinä aikana, kun muumit ovat poissa laaksosta. Näissa kahdessa viimeisessä 

Muumi-kirjassa tutustutaan syksyyn, vuodenaikaan, joka ei aiemmin juuri ole ollut 

Muumi-kirjoissa esillä. Muumilaakson marraskuu kestää elokuusta marraskuuhun ja 

Muumipappa ja meri elokuusta lokakuuhun. Muumilaakson marraskuussa 

Nuuskamuikkunen lähtee kohti etelää elokuussa. Muumipapassa ja meressä 

muumiperhe muuttaa majakkasaarelle, ja heidän elämästään saarella kerrotaan 

lokakuuhun asti. Muumilaakson marraskuussa Nuuskamuikkunen ja muut vieraat 

saapuvat Muumilaaksoon ja lähtevät sieltä marraskuussa. Samoin muumiperhe palaa 

majakkasaarelta marraskuussa. 

Muumilaakson marraskuu on Muumi-kirja vailla muumeja. Se on kaukana alkuaikojen 

iloisista ja riehakkaista Muumi-kirjoista. Viimeinen Muumi-kirja on hiljainen ja syvällinen 

kirja. Tarina on yksinkertainen, ja hyvin vähän tapahtuu. Teos keskittyykin 

pohdiskelemaan monia teemoja: poissaoloa, ikävää, itsenäistymistä, yksinäisyyttä, 

vanhenemista, vieraantumista, riittämättömyyttä, maailmalta sulkeutumista, 

lähtemistä, hyvästelemistä, luopumista (Kovanen 2007, 71; Ahola 1989, 521; Kivilaakso 

2003, 93). Syksyllä on suuri merkitys Muumilaakson marraskuussa tunnelmanluojana. 

Syksy on pimeä, viileä ja sateinen – kaikki tämä kauniisti kuvattuna luo teoksen 

teemoihin sopivan haikean ja melankolisen tunnelman. 
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Syksyn kuluminen näkyy luontokuvauksessa. Alkusyksystä sataa paljon, loppusyksystä 

illat pimenevät. Luontoa kuvataan yleensä toteavalla sävyllä mutta välillä myös 

tunnepitoisesti: ”Oikeastaan laakson hiljaisuus oli hyvin suloista ja rahoittavaa.” (MM, 

159.)145 Luonnon kuvaamisessa käytetään personifikaatiota: ”Puut seisoivat hiljaa 

marraskuun sumussa - -.” (MM, 34.)146 Hahmot eivät juurikaan pohdiskele syksyä tai 

luontoa, mutta on luultavaa, että syksy vaikuttaa heidän mielialoihinsa. Ainakin 

pimeyden vaikutusta kuvaillaan aika osuvan masentavasti: ”He elivät kuin syvässä 

kaivossa.” (MM, 108.)147  

Muumilaakson marraskuussa sataa lähes jatkuvasti: ”Satoi yhä, ei yhtenäkään syksynä 

ollut satanut niin kovasti.” (MM, 13.)148  Sateella on tärkeä merkitys teoksessa. Sateen 

voi nähdä sekä itkuna (Ojajärvi 2007, 324) että pesuna (Huse 1996, 156; Westin 1988, 

277). Itkuteorian mukaan sade ilmentää hahmojen torjuttua murhetta ja salaista surua 

(Ojajärvi 2007, 324, 325). Pesuteorian mukaan sade taasen pesee pois muumiperheen ja 

kesän (Westin 1988, 277). Sade myös pesee Ruttuvaarilta ”- - viimeisetkin rippeet 

kaikesta mitä hän ei halunnut muistaa.” (MM, 44.)149 Sade saa monenlaisia sävyjä. Se on 

surullinen: ”Metsä oli sateesta raskas, puut aivan hiljaa.” (MM, 25.)150 Toisaalta sade on 

myös lohduttava: ”Sateen kohina ja veden solina jatkuivat muuttumattomina, niissä oli 

sama lempeä yksinäisyyden ja täyttymyksen ääni.” (MM, 26.)151 Aivan kuin sade antaisi 

luvan surra. 

Metsää kuvataan yleensä neutraalisti mutta Nuuskamuikkusen kohdalla hyvin hellästi: 

”Nuuskamuikkunen kulki hiljaisin tassuttelevin askelin, metsän puut piirittyivät hänen 

ympärilleen, ja alkoi sataa. Sade putoili Nuuskamuikkusen vihreälle hatulle ja 

sadetakille, joka sekin oli vihreä, kaikkialla kuiski ja pisaroi, ja metsä kätki 

                                                           
145

 ”Egentligen var dalens tystnad mycket skön och vilsam - -.” (SIN, 148.) 
146

 ”Träden stod avlövade i novemberdimman - -.” (SIN, 33.) 
147

 ”- - de levde som nere i en brunn.” (SIN, 101.) 
148

 ”- - regnet föll. Aldrig någon höst hade det regnat så mycket.” (SIN, 11.) 
149

 ”- - det sista av allt som han inte ville minnas.” (SIN, 42.) 
150

 ”Skogen var tung av regn och träden alldeles orörliga.” (SIN, 23.) 
151

 ”Det svaga suset av regn och rinnande vatten hade inte förandrat sig, det hade samma milda ton av 
ensamhet och fulländing.” (SIN, 24.) 
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Nuuskamuikkusen lempeään ja suloiseen yksinäisyyteensä.” (MM, 7.)152 Yksinäiset 

Vuoret mainitaan vain pariin otteeseen. Muumilaakson läpi kulkeva virta saa tärkeän 

osan Muumilaakson marraskuussa, ja sillä on suuri symbolinen merkitys Ruttuvaarille. 

Tärkein Muumilaakson luontoelementeistä on kuitenkin meri. Muumilaakson 

marraskuussa merenranta on kaipauspaikka. Sinne mennään potemaan yksinäisyyttä ja 

kaipaamaan muumeja. Kirjan lopussa muumiperhe myös saapuu mereltä. 

Kirjan keskivaiheilla tulee suuri ukkosmyrsky: ”Salamat putosivat taivaalta suurina 

värisevinä kimppuina, yhdensuuntaisina valopatsaina, ja koko laakso lehahti valkoiseksi 

niitten sokaisevasta valosta.” (MM, 88–89.)153 Ukonilma tulee dramaattisella hetkellä. 

Puolelle hahmoista ukonilman ajankohta on merkittävä hetki heidän Muumitalossa 

oleskelussaan: Vilijonkka uskoo ötököiden seuraavan häntä ja päätyy keittiöön niitä 

pakoon, Ruttuvaari saa ensimmäisen kalansa, ja Tuhto alkaa uskoa nummuliitin 

kasvavan. Ukkosen jälkeen Vilijonkka alkaa laittaa ruokaa, ja ensimmäistä kertaa 

Muumitalon vieraat tuntuvat muodostavat toimivan yhteisön istuessaan pöydän 

ääressä syömässä kuin oikea perhe. 

Aivan kirjan lopussa saapuu ensilumi. Osa vieraista on jo lähtenyt kotiinsa, ja muutkin 

ovat jo lähtökuopissa. Lumi saapuu kuin sinetöimään lopun hahmojen taivallukselle. 

Muumi-kirjat päättyvät talven tuloon, kun lumi vie muumimaailman päätökseensä 

(Kovanen 2007, 71).  

  

                                                           
152

 ”Snusmumriken gick med en lugn och tassande gång, skogen slöt sig omkring honom och det började 
regna. Regnet föll over hans gröna hatt och hans regnrock som också var grön, det viskade och droppade 
överallt och skogen gömde honom i en mild och utsökt ensamhet.” (SIN, 5.) 
153

 ”Nu strömmade blixtarna ner i stora skälvade knippen, parallella pelare av ljus, hela dalen genomlystes 
av deras bländande ljus!” (SIN, 84.) 
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4 PÄÄTÄNTÖ 

 

Pro gradu -tutkielmassani olen tutkinut Tove Janssonin teoksista Taikatalvi ja 

Muumilaakson marraskuu kolmea asiaa: vuodenajan merkitystä, hahmojen 

luontosuhdetta ja luontokuvausta. Tässä päätännössä kerron kokoavasti, mitä kirjoista 

selvisi, ja lisäksi vertailen kirjoja keskenään. 

Tutkin Taikatalvessa ja Muumilaakson marraskuussa hahmojen luontosuhteita. 

Taikatalvessa on yksi päähenkilö, Muumipeikko, ja lukuisia sivuhenkilöitä. 

Muumilaakson marraskuussa taasen on kuusi päähenkilöä eikä muita hahmoja. Kahden 

eri kirjan hahmoilla on monia yhteneväisiä piirteitä sekä luonteissaan että 

luontosuhteissaan. Sekä Taikatalvessa että Muumilaakson marraskuussa on viisaita ja 

vakaita hahmoja, jotka auttavat kriisiä läpi käyvää hahmoa selviämään. Taikatalvessa 

Muumipeikko saa apua Tuu-tikilta ja Pikku Myyltä, ja Muumilaakson marraskuussa 

muita vieraita tukevat Mymmeli ja Nuuskamuikkunen. Tuu-tikin ja erityisesti 

Nuuskamuikkusen luontosuhde näyttäytyy ihanteellisena. Pikku Myyn ja Mymmelin 

luontosuhteessa taasen on muumeille ominaista luonnosta nauttimista. 

Molemmissa kirjoissa on identiteettikriisiä potevia hahmoja. Taikatalvessa heitä ovat 

aikuistumisen kanssa kamppaileva Muumipeikko ja sudeksi havitteleva Surku. 

Muumilaakson marraskuussa identiteettikriisiä käyvät Vilijonkka, Hemuli ja Tuhto. 

Heistä kaikilla muilla paitsi Tuhtolla on jotenkin ongelmallinen luontosuhde. 

Taikatalvessa Muumipeikolla ja Muumilaakson marraskuussa Tuhto käyvät läpi 

identiteettikriisin ohella myös itsenäistymisprosessia.  Molemmat käyvät läpi 

suhdettaan Muumimammaan, ja molemmille herää prosessin loppuvaiheessa ajatus, 

että he haluavat pitää huolta Muumimammasta, sen sijaan että tämä pitäisi huolta 

heistä. Muumilaakson marraskuussa Hemulin ja Taikatalvessa Surkun identiteettikriisiin 

taasen liittyy se, että he elättelevät haaveita, jotka eivät sovi heidän luonnolleen. 

Lopulta molemmat vapautuvat unelmistaan, kohtaavat pelkonsa ja pääsevät sinuiksi 

oman itsensä kanssa.  
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Hyvin monilla Taikatalven että Muumilaakson marraskuun hahmoilla on 

luontosuhteessaan käytännöllinen luonnon hyödyntämisen puoli. Sekä Taikatalvessa 

että Muumilaakson marraskuussa pyydystetään ja syödään kaloja. Viimeisissä Muumi-

kirjoissa kalat ovat ainoita muumimaailman eläviä olentoja, jotka ovat yksiselitteisesti 

ruokaa eivätkä mitään muuta. Aiemmissa kirjoissa niidenkin voi kuulla puhuvan. Muumi-

kirjojen luontokuvauksen fantasiapitoisuus vähenee paljon kirjasarjan myötä. 

Taikatalvessa luonnossa on vielä paljon maagisia piirteitä ja eläimetkin puhuvat, mutta 

Muumilaakson marraskuussa luonto on jo täysin realistinen.  

Muumilaakson muita luontoelementtejä, metsää, vuoria ja jokea, kuvataan molemmissa 

teoksissa aika vähäisesti. Poikkeuksena on suuren symbolisen merkityksen saava joki 

Muumilaakson marraskuussa. Meren merkitys on hahmoille suurempi kuin muiden 

luontoelementtien. Taikatalvessa Muumipeikko ja Muumilaakson marraskuussa 

Nuuskamuikkunen menevät merenrantaan potemaan yksinäisyyttä ja pahaa mieltä. 

Kuitenkin meri tuntuu olevan Taikatalvessa ja Muumilaakson marraskuussa sivuosassa 

verrattuna muihin Muumi-kirjoihin.  

Vuodenajalla on Taikatalvessa ja Muumilaakson marraskuussa kolme merkitystä: 

symbolinen, juonellinen ja tunnelmanluontiin liittyvä merkitys. Molemmissa teoksissa 

vuodenajan symbolinen merkitys tulee esille hahmojen kautta. Taikatalvessa talvi 

symboloi Muumipeikon muutosta. Syksyllä ei ole niin suurta juonellista ja symbolista 

merkitystä Muumilaakson marraskuussa kuin talvella Taikatalvessa. Molemmissa 

teoksissa on esillä myös toinen vuodenaika, joka seuraa edellistä. Kun vanha vuodenaika 

päättyy, uusi alkaa. Muumilaakson marraskuussa syksy vaihtuu talveksi, ja Taikatalvessa 

talvi taittuu kevääksi. Talven jälkeen tulee kevät, syksyn jälkeen tulee talvi. Elämä 

jatkuu. 

Molemmissa teoksissa harjoitetaan kesäunelmointia. Taikatalvessa Muumipeikko 

kaipaa kesää, ja Muumilaakson marraskuussa vieraat ovat mielikuvissaan ja 

muistoissaan nähneet Muumilaakson kesäisenä. Syksyinen ja talvinen Muumilaakso on 

vastakohta kesäiselle Muumilaaksolle. Molemmissa teoksissa kerrotaan jatkuvasti, 

kuinka hiljaista ja pimeää laaksossa on. Lisäksi Taikatalvessa korostetaan lunta ja 

Muumilaakson marraskuussa sadetta. 
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Viimeiset Muumi-kirjat ovat henkisten mullistusten ja hyvästijättöjen aikaa. 

Taikatalvessa Muumipeikko hylkää lapsuutensa, ja Muumilaakson marraskuussa 

jätetään lopulliset hyvästit muumeille. Tuskinpa nämä muutokset olisivat olleet 

mahdollisia hilpeässä kesäkirjassa. Luontokuvauksen muutoksella ja kesän taittumisella 

syksyyn ja talveen on Muumi-kirjojen muutoksessa suuri merkitys. Luontokuvauksen 

muutos fantasiasta realismiin käy hyvin yhteen kirjojen psykologisoitumisen kanssa. 

Siirtyminen kesästä syksyyn ja talveen taasen kuvastaa sitä, kuinka Muumi-kirjat 

siirtyvät lapsuuden kuvauksesta aikuistumiseen, aikuisuuteen ja vanhuuteen.  

  



65 
 

 

LÄHTEET 

 

Primäärilähteet 

Jansson, Tove 1991. Muumilaakson marraskuu. Suom. Kaarina Helakisa.  Helsinki; Juva: 

WSOY. (=MM) 

Jansson, Tove 1998. Sent i november. Helsingfors: Schildt. (=SIN) 

Jansson, Tove 1993. Taikatalvi. Suom. Laila Järvinen. Helsinki; Juva: WSOY. (=TT) 

Jansson, Tove 2004. Trollvinter. Esbo: Schildt. (=TV) 

 

Sekundäärilähteet 

Aejmelaeus, Salme 1994. Kun lyhdyt syttyvät. Tove Jansson ja muumimaailma. 

Tampere: Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti. 

Ahola, Suvi 1989. Vieraana tällä tähdellä. Hedelmällistä muukalaisuutta – Tove Jansson. 

Teoksessa "Sain roolin johon en mahdu": suomalaisen naiskirjallisuuden linjoja. Toim. 

Maria-Liisa Nevala. Helsinki: Otava. 518–526. 

Ahola, Suvi 1994. Muumipeikko ja lapsuuden loppu. Helsingin Sanomat. Kuukausiliite. 

6.8. 30–31. 

Glotfelty, Cheryll 1996. Introduction: Literary Studies in an Age of Environmental Crisis. 

Teoksessa The ecocriticism reader: landmarks in literary ecology. Toim. Cheryll Glotfelty 

& Harold Fromm. Athens: University of Georgia. 

Haapala, Vesa 2008. Aika Huopanalla. Kalastuksen estetiikasta ja etiikasta Juhani Ahon 

Lohilastuissa ja kalakaskuissa. Teoksessa Äänekäs kevät: ekokriittinen 

kirjallisuudentutkimus. Toim. Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 95–135. 



66 
 

 

Happonen, Sirke 2003. Kuvan ja sanan taidetta muumikirjoissa. Teoksessa Pieni suuri 

maailma. Toim. Liisi Huhtala & Karl Grünn & Ismo Loivamaa & Maria Laukka. Helsinki: 

Tammi. 196–204. 

Happonen, Sirke 2007. Vilijonkka ikkunassa. Tove Janssonin muumiteosten kuva, sana ja 

liike. Porvoo: WSOY. 

Happonen, Sirke 2011. Hilpeä muumiapokalypsi. Luonnonkatastrofi Tove Janssonin 

romaanissa Muumipeikko ja pyrstötähti. Teoksessa Tapion tarhoista turkistarhoille: 

luonto suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Toim. Maria Laakso, Toni 

Lahtinen & Päivi Heikkilä-Halttunen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 151–

161. 

Helminen, Sini 2010. Enttejä, hippihaltioita ja vihreitä feodaalivaltioita – ekokritiikkiä 

lasten ja nuorten kirjallisuudessa. Tyyris Tyllerö 2. 11–19. 

Hirvonen, Maritta 1978.  Luonto Tove Janssonin muumisaduissa. Kirjallisuuden pro 

gradu -tutkielma. Turun yliopisto. 

Holländer, Tove 1983: Från idyll till avidyll. Tove Janssons illustrationer till 

muminböckerna. Tampere: Suomen nuorisokirjallisuuden instituutti. 

Holm, Elvira Birgitta 1983. Drömmen om muminmamman. Till en mamma. Teoksessa 

Kvinnornas litteraturhistoria. D. 2, 1900-talet. Toim. Ingrid Holmquist & Ebba Witt-

Brattström. Stockholm: Författarförlaget. 294–306. 

Huse, Nancy 1996. Muistin irrationaalinen ylijäämä. Suom. monia. Tove Jansson ja 

vanhenemisen eetos. Teoksessa Muumien taikaa. Tutkimusretkiä Tove Janssonin 

maailmaan. Toim. Virpi Kurhela. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. 150–164. 

Keltikangas-Järvinen, Liisa 1978. Humanistinen psykologia. Helsinki:  Psykologien 

kustannus. 

Kirjavainen, Hanna 2009. Matka muumiperheen mielenmaisemiin: ekokriittinen ja 

ekopsykologinen näkökulma Tove Janssonin teokseen Pappan och havet. Kirjallisuuden 

pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03669.pdf 

Viitattu 22.1.2013. 

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu03669.pdf


67 
 

 

Kivi, Mirja 2000. Ystävyys ja yksinäisyys Muumilaaksossa. Tampere: Tampereen 

taidemuseon Muumilaakso. 

Kivilaakso, Katri 2003. ”Hans berättelse om dalen”. Metafiktiiviset piirteet ja fiktiivisen 

maailman hajottaminen Tove Janssonin teoksessa Sent in november. Sanelma. Turun 

yliopiston kotimaisen kirjallisuuden vuosikirja 2003–2004. Toim. Viola Paren-te Cǎpková. 

Turku: Digipaino-Turun yliopisto. 

http://hum.utu.fi/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus/sanelma03.pdf Viiitattu 17.1.2013. 

Korhonen, Kuisma 2007. Kohtaa oma mörkösi. Parnasso 2. 52–59. 

Kovanen, Outi 2007. Muumipeikon metamorfoosi ja lukijan muutos Tove Janssonin 

muumikirjoissa. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Laajarinne, Jukka 2009. Muumit ja olemisen arvoitus. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy. 

Laakso, Maria & Lahtinen, Toni & Heikkilä-Halttunen, Päivi 2011. Johdatus lasten- ja 

nuortenkirjallisuuden luontoon. Teoksessa Tapion tarhoista turkistarhoille: luonto 

suomalaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Toim. Maria Laakso, Toni Lahtinen & 

Päivi Heikkilä-Halttunen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 9–27. 

Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku 2008. Saatteeksi. Teoksessa Äänekäs kevät: 

ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Toim. Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki. Helsinki: 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 7–28. 

Lappalainen, Irja 1976. Suomalainen lasten- ja nuortenkirjallisuus. Helsinki: 

Weilin+Göös. 

Lassila, Pertti 2011. Metsän autuus: luonto suomalaisessa kirjallisuudessa 1700–1950. 

Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.  

Lehtimäki, Markus 2008. ”All Things Shining”. Olioiden luonto amerikkalaisessa 

runoudessa ja elokuvassa. Teoksessa Äänekäs kevät: ekokriittinen 

kirjallisuudentutkimus. Toim. Toni Lahtinen & Markku Lehtimäki. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 210–234. 

http://hum.utu.fi/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus/sanelma03.pdf


68 
 

 

Lummaa, Karoliina 2008. Risto Rasan surulliset linnut. Ekokriittisen tulkinnan 

mahdollisuuksia. Teoksessa Äänekäs kevät: ekokriittinen kirjallisuudentutkimus. Toim. 

Toni Lahtinen ja Markku Lehtimäki. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 50–72. 

MOT Kielitoimiston sanakirja. 

http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80 Viitattu 6.4.2013. 

MOT Ruotsi. http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80 Viitattu 

6.4.2013. 

Nieminen, Tarja 2008. Ajan esitys ja lineaarisen ajan murtaminen Tove Janssonin 

teoksessa Sent i november. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18345/URN_NBN_fi_jyu-

200805225355.pdf?sequence=1 Viitattu 22.1.2013. 

Nupponen, Anni 2008. Ulkopuoliset, vähän vaaralliset, toisenlaiset. Toiseus Tove 

Janssonin muumikirjoissa. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. 

http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02500.pdf Viitattu 6.4.2013. 

Pääkkönen Eija 2010. Hyvää elämää Muumilaaksossa: maailmankuva, moraali ja arvot 

onnellisen elämän aineksina Tove Janssonin muumiromaaneissa. Kirjallisuuden pro 

gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. 

https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26573/URN%3aNBN%3afi%3ajy

u-201102211788.pdf?sequence=1 Viitattu 16.1.2013  

Ojajärvi, Jussi 2007. Ei mitään pahempaa kuin me itse. Teoksessa Kirjallisia elämyksiä: 

alkukivistä toiseen elämään. Toim. Yrjö Hosiaisluoma. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 324–351. 

Ojanen, Anu 1990.  Muumihahmojen kehitys Tove Janssonin saduissa. Kirjallisuuden pro 

gradu -tutkielma. Turun yliopisto. 

Orlov, Janina 2003. Suomenruotsalainen lastenkirjallisuus. Suom. Maria Laukka. 

Teoksessa Pieni suuri maailma. Toim. Liisi Huhtala & Karl Grünn & Ismo Loivamaa & 

Maria Laukka. Helsinki: Tammi. 179–194. 

Rauhala, Lauri 2009. Henkinen ihminen. Helsinki: Gaudeamus. 

http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80
http://mot.kielikone.fi/mot/OUYO/netmot.exe?motportal=80
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18345/URN_NBN_fi_jyu-200805225355.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18345/URN_NBN_fi_jyu-200805225355.pdf?sequence=1
http://tutkielmat.uta.fi/pdf/gradu02500.pdf
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26573/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201102211788.pdf?sequence=1
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/26573/URN%3aNBN%3afi%3ajyu-201102211788.pdf?sequence=1


69 
 

 

Rehal-Johansson, Agneta 2006. Den lömska barnboksförfattaren: Tove Jansson och 

muminverkets metamorfoser. Göteborg: Makadam. 

Salonen, Kirsi 2005. Mieli ja maisemat. Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. 

Helsinki: Edita. 

Sarmavuori, Katri 1995. Lukijatutkimuksia muumiteksteistä. Pro gradu -tutkielma. Turun 

opettajankoulutuslaitos. 

Sinisalo, Johanna 2002. Muumilaakso: sadun ja satiirin valtakunta. Teoksessa Tove 

Jansson. Muistonäyttely. Toim. Anneli Ilmonen. Tampere: Tampereen taidemuseo - 

Pirkanmaan aluetaidemuseo. 34–45. 

Strömstedt, Bo 1964. Min väg till barnboken: 21 barnbokförfattare berättar. Stockholm: 

Bonnier. 

Suutala, Maria 2007. Löydä luonto itsessäsi ja ole suomalainen! 

Teoksessa Ekopsykologia ja perinnetieto. Toim. Irma Heiskanen & Kaarina Kailo. 

Helsinki: Green Spot. 284–298. 

Tuomala, Leena 2008. Metsän paimenen laulu: Marjatta Kurenniemen saturomaanin Oli 

ennen Onnimanni luontosuhde. Kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Oulun yliopisto. 

Vaijärvi, Kari. Pommorommon ja Vesihiiden ihmemaailma. Sadut ja fantastiset 

kertomukset. 1972. Teoksessa Lapsi ja kirja. Toim. Kari Vaijärvi. Helsinki: Weilin+Göös. 

Valkeajoki, Sari 2003. Sivullisuudesta perheyhteyteen. Henkilökuvaus ja eksistentialismi 

Muumi-kirjoissa. Teoksessa Romaanihenkilön muodonmuutoksia. kuusi kirjoitusta 

henkilökuvauksesta. Toim. Pirjö Lyytikäinen & Päivi Tonteri. Helsinki: Suomalaisen 

Kirjallisuuden Seura. 101–128. 

Westin, Boel 1996: Muumilyriikka eli “tästä voisi kirjoittaa runon”. Suom. monia. 

Teoksessa Muumien taikaa. Tutkimusretkiä Tove Janssonin maailmaan. Toim. Virpi 

Kurhela. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu Oy. 37–46. 

Westin, Boel 1988: Familjen i dalen. Tove Janssons muminvärld. Stockholm: Bonniers. 



70 
 

 

Westin, Boel 2008. Tove Jansson, Sanat, kuvat, elämä. Suom. Jaana Nikula. Helsinki: 

Schildt. 

Willamo, Risto 2004a. Ihminen suhteessa luontoon. Teoksessa Ympäristökasvatuksen 

käsikirja. Toim. Hannele Cantell. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Willamo, Risto 2004b. Luonto ja ei-luonto. Teoksessa Ympäristökasvatuksen käsikirja. 

Toim. Hannele Cantell. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Witt-Brattström, Ebba 1993. Ur könets mörker. Stockholm: Norstedt. 

 

 

 

 

 


