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Peppilotta Sikuriina Rullakartiina Kissan-
minttu Efraimintytär Pitkätossun tarina on 
monille tuttu. Peppi on yhdeksänvuotias, 
kun hän muuttaa yksin Huvikumpuun, 
tulevien ystäviensä Annikan ja Tommin 
naapuriin. Talon on hankkinut eläkeasun-
nokseen Pepin isä, merikapteeni ja hot-
tentottien kuningas Efraim Pitkätossu, 
joka on ollut kadoksissa myrskyn heitet-
tyä hänet mereen.

Koska Pepin isä on kadonnut ja äiti 
kuollut, Peppi joutuu ensitöikseen pakoi-
lemaan lastenkotia, johon paikalliset kan-
sankodin viranomaiset yrittävät hänet 
laittaa. Alkaa pitkä koitos todellisen anar-
kistin ja järjestäytyneen mutta yllätykset-
tömän yhteiskunnan välillä.

Peppi-kirjojen kirjoittaja Astrid Lind-

gren oli pitkäjänteinen lasten ja eläinten 
oikeuksien puolestapuhuja, mikä näkyy 
myös Peppi-tarinoissa. Peppi Pitkätossun 
maailmassa kaikki ovat tasa-arvoisia. Api-
na Herra Tossavainen ja hevonen Pikku-
Ukko asuvat sisällä Huvikummussa kuten 
ihmiset, eikä lasten tarvitse mennä lasten-
kotiin, vaikka vanhemmat olisivat tipo-
tiessään. Todellisessa elämässä Pepin kal-
taisen heitteillejätetyn lapsen paikka olisi 
useimpien mielestä lastenkodissa. Tari-
nassa Peppi tuntuu kuitenkin pärjäävän 
omillaan paremmin kuin monet aikuiset, 
ja hänellä on kaiken lisäksi hauskempaa.

Alamme uskoa Peppiä, kun hän kertoo: 
“Minun äitini on enkeli ja isäni hottentot-
tien kuningas, eikä joka lapsella ole totta 
totisesti niin hienoja vanhempia. Ja kun 

isäni vain saa rakennetuksi itselleen lai-
van, hän tulee minua hakemaan ja sitten 
minusta tulee neekeriprinsessa*. Hei vain, 
siitä tulee hauskaa!”

Sosiaaliviranomaisten työssään koh-
taamat ongelmat ovat tietysti erilaisia 
kuin Pepillä. Punapään viesti on kuiten-
kin sama kuin vuonna 1959 allekirjoite-
tun YK:n Lapsen oikeuksien julistuksen: 
lapsilla on oikeus tulla kuulluksi omaa elä-
määnsä koskevissa asioissa.

Nuori toisinajattelija

Peppi Pitkätossu on ristiriitainen lasten, 
tyttöjen ja naisten esikuva, koska hän 
tekee asioita, joita lasten − tai aikuisten-
kaan − ei pitäisi tehdä. Peppi muun muas-

sa ammuskelee isänsä vanhalla aseella ja 
valehtelee sujuvasti. Hän myös hyppää 
korkealta kalliolta yrittäessään lentää kuin 
kotka, ja seurustelee tuntemattomien 
hämärämiesten kanssa. Lyhyesti sanottu-
na, Peppi tekee mitä haluaa.

Tähän Peppi pystyy, koska hän on maa-
ilman vahvin tyttö. Voimaansa hän osoit-
taa muutoinkin kuin nostamalla hevo-
sensa ilmaan. Peppi ajattelee itse, mikä 
osoittaa suurinta vahvuutta maailmassa. 
Kun yleensä synttäreillä sankari saa lah-
joja, jakaa Peppi omissa juhlissaan lahjoja 
vieraille.

Miksi? Koska Peppi tekee niin.

Peppi Pitkätossu on ruotsalaisen kirjallisuuden ja lastenkulttuurin ikoneita. Maailman 
vahvin tyttö on saanut alkunsa Astrid Lindgrenin (1907-2002) kynästä, samoin kuin 
Vaahteranmäen Eemeli, Melukylän lapset, Ronja Ryövärintytär ja Katto-Kassinen.

Ensimmäinen Peppi-kirja julkaistiin Ruotsissa joulun alla vuonna 1945, heti toisen 
maailmansodan päätyttyä. Neljän vuoden kuluttua aiheesta valmistui kokoillan eloku-
va Pippi Långstrump (1949), jossa nimiosaa esitti Viveca Serlachius.

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin Ruotsin televisio tuotti yhdessä länsisaksalais-
ten kanssa klassikoksi muodostuneen 13-osaisen tv-sarjan. Olle Hellbomin ohjaaman 
sarjan pääosaa esitti Inger Nilsson, joka on monille ainoa oikea Peppi. Näyttelijä tun-

netaan niin hyvin, että hän on jäänyt roolinsa vangiksi.
Nilsson esiintyi Peppinä myös neljässä kokoillan elokuvassa, jotka tuotettiin tv-

sarjan suosion innoittamina 1960- ja -70-lukujen taitteessa. Ensimmäinen elokuva, 
Pippi Långstrump (1969), oli siloiteltu kooste tv-sarjasta ja viimeinen, Här kommer 
Pippi Långstrump (1973), ylijääneiden kohtausten kokoelma.

Kaksi varsinaisesti uutta elokuvaa olivat Pippi Långstrump på de sju haven (1970) 
ja På rymmen med Pippi Långstrump (1970). Sittemmin Peppi on seikkaillut vuon-
na 1988 valmistuneessa näytelmäelokuvassa ja piirretyssä sarjassa 1990-luvulla.

Peppi 
maailman vahvin anarkisti

Peppi Pitkätossun maailmassa kaikki ovat tasa-arvoisia.

Peppi Pitkätossu 
(Pippi Långstrump, Ruotsi 1969) Ohjaus: Olle Hellbom Pääosissa: Inger Nilsson, Maria Persson, Per Sundberg

teksti henrik jussila kuvat nordisk film

* Peppi-kirjat ja elokuvat tehtiin aikana, jolloin sanalla “neekeri” ei vielä ollut samaa negatiivista kaikua kuin nykyään. Uusimmassa Peppi-suomennoksessa isää kutsutaan hottentottien kuninkaaksi.


