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Pelastusveneessä muumien kanssa

Muumit pelastautuvat tulvan armoilta ja elvyttävät
samalla lastenelokuvakulttuuriamme. Spray katsasti
uutuuselokuvan ja tapasi uuden Muumipeikon.
Muumit ovat kaikkialla. Vuoden ikäinen
kummipoikani tunnistaa 1990-luvun
alussa valmistuneen japanilais-suomalaisen animaatiosarjan tunnusmusiikin. Itse
hörpin teetä muumimukista ja muistelen,
miten vietin lapsuusvuoteni kirjaimellisesti muumien ympäröimänä, kun seiniä
komistivat muumitapetit.
”Jokainen sukupolvi on kasvanut muumien kanssa tavalla tai toisella”, arvioi
Jasper Pääkkönen, joka esittää Muumipeikkoa uudessa Muumi ja vaarallinen
juhannus -elokuvassa. ”Vaikka kyseessä
on lastenelokuva, se perustuu Tove Janssonin kiehtovaan ja ajattomaan tarinaan.
Toivon sen tuovan teattereihin myös
aikuisia”, Pääkkönen jatkaa.
Tove Janssonin (1914–2001) luoma
satumaailma on viehättänyt suomalaista ja kansainvälistä lukijakuntaa jo yli 60
vuoden ajan. Ensimmäinen kirja Muumit
ja suuri tuhotulva ilmestyi vuonna 1945
eli vain muutama vuosi sen jälkeen kun
Näyttelemisen ohella Jasper
Pääkkönen toimii aktiivisesti
myös Punaisessa Ristissä.
Kysyimme, nähdäänkö nuori mies taas
ensi syksynä Nälkäpäivä-kerääjänä?
”Aivan varmasti. Olen ollut kerääjänä
varmaan jo kymmenettä vuotta peräkkäin!”

Sprayn viime numerossa esitelty Peppi
Pitkätossu aloitti seikkailunsa naapurimaassa.

Muumit eivät ole täydellisiä
Peppiä aavistuksen salaperäisemmät
muumit ovat elämänsä kunnossa. Uudessa elokuvassa muumiperhe joutuu pakenemaan kodistaan Muumitalosta tulivuorenpurkauksen aiheuttaman tulvan takia.
Pelastukseksi koituu ohi kelluva teatterinäyttämö, jolla perhe ystävineen ajelehtii
turvaan ja samalla uusiin seikkailuihin.
Elokuva on leikattu alun perin 78-osaisesta animaatiosarjasta Muumien maailma, joka valmistui 1970–80-lukujen
taitteessa puolalais-itävaltalaisena tuotantona. Sarjaa esitettiin MTV-kanavalla
1980-luvulla. Nyt oikeudet on hankittu
Suomeen ja sarjaa on kunnostettu.
Pääkköselle Muumipeikon näytteleminen
elokuvan ja uusitun sarjan äänenä on suu-

Elokuvassa käytetyt mu
umi-nuket ovat
esillä Muumimuseoss
a Tampereella.

ri kunnia. ”On kulttuuriteko, että tuottajat
ovat hankkineet vanhat muumi-animaatiot varastoista pölyttymästä”, hän vakuuttaa. ”Tarinat kestävät aikaa, koska hahmot ovat inhimillisiä vikoineen ja hyvine
puolineen. Tove Jansson ei pelännyt kirjoittaa jokaisesta muumista inhimillistä –
siksi ne ovat niin kiehtovia. Kaikissa hahmoissa on jotain salaperäistä.
”Animaatiosarjassa Muumipeikko hermostuu ja äksyilee, mikä on epätavallista
nykypäivänä. Lasten animaatioissa hahmot ovat usein joko hyviä tai pahoja, niillä on harvemmin inhimillisiä heikkouksia.
Nykyiset lastenohjelmat ovat hyvin mustavalkoisia.”

nallisen lumoavaa ja komeaa katsottavaa.
Samalla elokuva kärsii alkuperästään. Laajasta materiaalista typistetty tarina poukkoilee ajoittain tarpeettomasti paikasta ja
henkilöstä toiseen. Teemat kodin menettämisestä ja uudesta alusta ovat kuitenkin
mielenkiintoisia.
Kun Nuuskamuikkunen kumppaneineen jallittaa puistovahtia ja tuhoaa kieltokylttejä, kuten Tasajalkaa hyppiminen
kielletty ja Laulaminen kielletty, voi olla
varma, että elokuva on oikealla asialla.
Muumeilla on tehtävä: lasten maailma
täytyy pelastaa sääntöjen kyllästämältä, vaisulta ja mustavalkoiselta aikuisten
maailmalta.

Seka-animaation hurmaa

Käykää siis veneeseen.

Muumi ja vaarallinen juhannus on toteutettu seka-animaatiotekniikalla. Tove
Jansson oli vahvasti mukana animaation
suunnittelussa, ja lopputulos on persoo-

Muumi ja vaarallinen juhannus (2008)
Ohjaus: Maria Lindberg
Käsikirjoitus: Minna Karvonen ja Iivo Baric
Ääninä: Jasper Pääkkönen (Muumipeikko), Elsa Saisio (Niiskuneiti), Outi Alanen (Pikku Myy), Taneli Mäkelä
Nuuskamuikkunen), Tapani Perttu (Muumipappa/kertoja) ja Johanna Viksten (Muumimamma)
Elokuvasta on myös ruotsinkielinen versio, jossa esiintyvät muun muassa Mark Levengood, Markus Riuttu ja Johanna
Ingren. Sarja pyörii Sub Juniori -kanavalla sunnuntaisin ja ilmestyy lähiaikoina myös DVD:nä.
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