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1. Tove Jansson yli rajojen -hankkeen tavoitteet ja toimintatavat

Tove Jansson yli rajojen -hankkeen tavoitteena oli






innostaa Vaski-alueen lapsia ja nuoria lukemaan Tove Janssonin kirjoja ja
tekemään tuotannosta esille nousseista teemoista piirustuksia ja muita
taidetöitä
lisätä kaikenikäisten tietoutta Tove Janssonista, hänen elämästään ja
tuotannostaan
viettää Tove Janssonin 100-vuotissyntymäjuhlavuotta kansainvälisesti, mm.
lasten ja nuorten aiheeseen liittyvien taidenäyttelyiden vaihdolla
järjestää Tove Janssonin tuotantoon liittyviä elämyksellisiä tapahtumia
vahvistaa koulujen ja kirjastojen yhteistyötä.

Hanke käynnistettiin vuoden 2013 lopulla pohtimalla Vaskikirjaston henkilökunnan
kanssa, millaisilla toimintatavoilla hankkeen tavoitteet parhaiten saavutetaan.
Hankkeen keskeisenä tavoitteena oli viettää juhlavuotta kansainvälisesti yhteistyössä
Venäjän Vladimirin alueen lasten kirjaston ja Tulan alueen kirjaston kanssa.
Kansainvälisen yhteistyön lisäksi päätettiin rakentaa elämyksellinen näyttely, jossa
kuvataan sekä Toven henkilökohtaista elämää että hänen taiteellista tuotantoaan.
Näyttelyn osalta päädyttiin siihen, että se tehdään kokonaan itse yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa. Näin saisimme parhaiten osallistettua eri tahot Toven
elämään ja tuotantoon eikä tarvitsisi kantaa huolta valmiiden tuotteiden käytön
tekijänoikeuksista. Ideoinnin jälkeen päädyttiin siihen, että Toven elämää kuvataan
hänelle kaikkein rakkaimman maiseman, Klovharun saaren mökin avulla. Taiteellinen
tuotanto päätettiin rakentaa ensi sijassa Muumien ympärille, koska se oli
kouluyhteistyön kannalta kaikkein paras teema. Sovittiin, että Mynämäen kirjasto
vastaa Toven saaristoelämää kuvaavan taideseinäkkeen rakentamisesta ja
kouluyhteistyöstä. Taideseinäke päätettiin laittaa kiertoon siten, että jokainen
kirjasto saa pitää seinäkettä vuorollaan kuukauden ajan. Seinäkkeen lisäksi jokainen
kirjasto toteuttaa muita konkreettisia tapahtumia omien resurssien ja mielenkiinnon
mukaan. Taideseinäkkeen tekemiseen palkattiin kaksi kädentaitajaa: kuvataiteilija
Eila Pilhjerta ja käsityöläinen Leena Gustafsson. Lisäksi tiimiin kutsuttiin Arja Kitola
vastaamaan oppilaiden ja opettajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Kokonaisuuden
suunnittelusta ja toteuttamisesta vastasi kulttuuri- ja kirjastojohtaja Viktoria
Kulmala. Vaskikirjastojen henkilökunnasta koostuva tiimi tuki toiminnan
suunnittelua ja toteuttamista.
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2. Kansainvälinen yhteistyö
Tove100- projektiin osallistuneet Vaski-kirjastot kutsuivat mukaan kuntiensa kouluja
Venäjän Vladimirin alueen lasten kirjaston ja Rjazanin alueen kirjaston kanssa
tehtävään yhteistyöhön. Suomalaisten lasten piirustukset lähetettiin Venäjälle ja
vastavuoroisesti venäläisten lasten ja nuorten töitä saatiin näytteille Mynämäen
pääkirjastoon syksyn 2014 aikana. Mynämäen kirjastossa taidetyöt esiteltiin
tulostettuna paperikuvina. Venäjällä työt esiteltiin paperikuvien lisäksi myös
sähköisesti. Taidetöiden pääteemana oli Tove Jansson ja hänen tuotantonsa.
Taidetöiden lajit, alateemat, toteutustavat ja materiaalit jokainen osallistuva kirjasto
kumppaneineen sai valita yhdessä tuotettujen ideoiden pohjalta. Kutsu kouluille
yhteistyöhön on esitetty liitteessä 1.
Suomalaisten ja venäläisten lasten tekemää taidetta Toven tuotannosta
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3. Kouluyhteistyö
Kouluille ja päiväkodeille lähetettiin kutsu osallistua Tove Jansson -näyttelyn
rakentamiseen (kutsu liitteenä 1). Kutsu innosti kouluja ja päiväkoteja niin paljon,
että Muumit todellakin muuttivat asumaan Mynämäen kirjastoon syksyllä 2014.
Opettajat ohjasivat kouluissa ja päiväkodeissa teemapajoja, joissa luettiin Tove
Janssonin kirjoittamia tarinoita sekä tehtiin erilaisia tuotoksia Muumi- näyttelyyn.
Tuotoksina syntyi mm. hattivatteja, Niiskuneidin koruja, Muumimamman
käsilaukkuja, nimikirjaimia ja hillopurkkeja sekä Hemulin puutarha. Myös Mynämäen
partiolaiset osallistuivat projektiin tekemällä Muumipapan huoneeseen erilaisia
solmuja. Mynämäen Laurin ja Huolin koulujen oppilaat aloittivat työnsä tutustumalla
Muumitarinoihin ja Toven lapsuuteen.
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Oppilaiden työpajoissa syntyi omin käsin tehty Muumilaakso
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Päiväkodissa työstettiin perhosia Hemulin puutarhaan
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4. Taideseinäke ja roll up -teline
Oppilaiden työstäessä Muumilaaksoa Eila Pilhjerta ja Leena Gustafsson keskittyivät
kuvaamaan Tovelle rakasta Klovharun maisemaa. Eila maalasi mökin ikkunasta
näkyneen merimaiseman ja Leena kokosi erilaista rekvisiittaa, joiden avulla
lavastettiin mahdollisimman aidon tuntuinen Toven ja Tuulikin mökkimaisema
Taideseinäkkeen teknisessä kokoamisessa avusti Pekka Laaksonen. Taideseinäkkeen
tueksi koottiin roll up -tietoisku Tove Janssonista.

Taideseinäkkeen varaukset Vaskikirjastoihin liitteenä 2.
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5. Tove-näyttelyn opastetut kierrokset Mynämäen kirjastossa
Leena Gustafsson huolehti siitä, että oppilaiden tuotoksista muodostui näyttelyllinen
ja tarinallinen kokonaisuus. Yhdessä Klovharun mökkimaiseman kanssa näyttelystä
muodostui kokonaisuus, jolla oli annettavaa kaikenikäisille. Arja Kitola kirjoitti ja
tarinoi mökkimaisemaan liittyvää Toven elämänkertaa ja muumitarinoita. Leena
Gustafsson rakensi tarinan oppilaiden töiden pohjalta koottuun näyttelyyn. Näyttely
avattiin kirjaston ja Mannerheimin Lastensuojeluliiton yhteisessä Kirjastossa suhisee
Tove Jansson -tapahtumassa elokuussa 2014. Näyttely opastettiin viikon 35 ajan ja
kaikki ajat varattiin heti. Näyttelyssä kävi kaikenikäisiä ekaluokkalaisista
yläkoululaisiin ja aikuisiin rotareihin, yhteensä 17 ryhmää. Muutamat erityisen tuen
oppilaat kävivät kuuntelemassa opastuksen kahteen kertaan. Tove100-projektin
tapahtumissa Vaskikirjastoissa kävi noin 600 henkilöä. Mynämäen kirjastossa
pidettyihin opastuksiin liittyneet tarinat ovat liitteenä 3.
Viimeistä silausta vaille valmista: kirjastoväki valmiina ottamaan Tove-näyttelyn
vieraat vastaan
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Oppilastöistä syntyi hyvä kokonaisuus
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Kirjastossa suhisi Tove Jansson -näyttelyn avajaisissa
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6. Luontopolku
Venäläiset oppilaat saapuivat Mynämäen kunnan vieraaksi syyskuun lopulla viikolla
39. Jatkoimme Tove Jansson -teemaa rakentamalla luontopolun, joka päätettiin
toteuttaa Aseman seudulla Rauasvuoren maisemissa. Luontopolun tavoitteena oli
innostaa ja motivoida luonnon ihmettelyyn, tarkkailuun ja suojeluun, juuri niin kuin
muumit tekivät. Luontopolkua ryhdyttiin suunnittelemaan yhteistyössä MynämäenMietoisten luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Olemassaoleva luontopolku kierrettiin
muutamaan kertaan pohtien millaisia elämyksellisiä luontoon ja Muumilaakson
filosofiaan liittyviä tehtäviä reitin varrella voisi tehdä. Muumipolun varrelle ideoitiin
mm. seuraavaa:
















perhosbaari
pikkuvarpusten rivitalopönttö
eläimiä ja kasveja suomeksi ja venäjäksi
kasvien tunnistamista
lähiruokatori, lähiruuan maistelua
lyhyitä luontotarinoita (luetaan sekä suomeksi että venäjäksi, esim. kuvakirja)
kaukoputkella tiirailua (muuttolintuja ja muita eläimiä)
makkaran paistoa
lättyjen paistoa
palapeli kasveista / eläimistä (oppilaat kokoavat palapelin ja tunnistavat siinä
olevan kasvin/eläimen, kirjoittavat sen sekä suomeksi että venäjäksi)
soutamista/melontaa joella
rakentelua kävyistä
muurahaispolun seuraaminen
noidan pata (aineksia luonnosta)
pelottavia hahmoja (mörkö, haisuli, hattivatit) kurkkii kivien takaa.

Rauasvuoren maisemat todettiin hyväksi tapahtumallisen luontopolun kohteeksi ja
siinä vaiheessa myös Aseman seudun kyläyhdistys tuli mukaan suunnittelemaan
tapahtumapäivää. Mukaan järjestelyihin saatiin myös vanhempainyhdistys ja
Mannerheimin Lastensuojeluliiton varaisovanhemmat. Tapahtumapäivän aikana 60
oppilasta kiersi kahdeksassa eri tapahtumapisteessä vastuuopettajien johdolla tarkan
aikataulun mukaan. Lisäksi mukana oli 40 aikuista vastaamassa tapahtumapisteiden
toiminnasta, opastamisesta ja turvallisuudesta.
Luontopolun tapahtumapisteet liitteenä 4.
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7. Tapahtumat muissa kirjastoissa
Kukin kirjasto toteutti taideseinäkkeen ja roll upin esillepanon lisäksi omia tapahtumia. Kirjastoissa järjestettiin mm. luentotilaisuuksia, näyttelyiden avajaisia,
kirjanäyttelyitä, nukketeatteria, tietokilpailuja ja Muumitavaroiden näyttelyitä.
Nousiaisten kirjastossa tapahtui kummia Taikurin hatun kanssa.
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Liite 1. Kutsu kouluille yhteistyöhön
Tove100 -juhlavuosi Mynämäellä
Rakastettu kirjailija, taiteilija ja Muumi-hahmojen luoja Tove Jansson täyttäisi 9.8.2014 100
vuotta. Mynämäen kunta juhlistaa vuotta monin eri tavoin. Mynämäen lapset ja nuoret
ovat halutessaan tervetulleita osallistumaan juhlavuoden projekteihin ja tapahtumiin sekä
aktiivisina tekijöinä että vierailijoina - ihan miten koululle/päiväkodille/lapsiryhmälle
itselleen parhaiten sopii.
Mynämäen kulttuuri- ja kirjastotoimi järjestää Tove Janssonin juhlavuonna mm. seuraavia
tapahtumia:

1. Kansainvälinen lasten ja nuorten taidenäyttely Tove Janssonin tuotannosta

Vaski-kirjastot järjestävät lasten ja nuorten taidenäyttelyn Tove Janssonin tuotannosta
yhteistyössä Venäjän Vladimirin alueen lasten kirjaston ja Tulan alueen kirjaston kanssa.
Yhteisnäyttelyt
pidetään
kaikissa
kolmessa
kirjastossa
sekä
mahdollisesti
verkkonäyttelynä syksyn 2014 aikana. Näyttelyyn voivat osallistua kaikenikäiset lapset ja
nuoret varhaiskasvatuksesta lukiolaisiin. Työn voi tehdä yksin, pareittain tai ryhmänä.
Töiden koko, sisältö ja toteutustapa on vapaa, kaikki kuvataiteen keinot hyväksytään, myös
kollaasit tai tietokoneella tehdyt. Koulu (päiväkoti) huolehtii tekijänoikeuksien
noudattamisesta eli siitä, että työssä mahdollisesti käytettyjä, muiden tuottamia aineistoja
kuvia, valokuvia, musiikkia jne on lupa käyttää kyseisessä tarkoituksessa.
Venäjälle pystymme lähettämään A4-A2 -kokoja. Muitakin kokoja voi tehdä, mutta niitä
emme tämän hetken tiedon mukaan voi fyysisesti lähettää Venäjälle. Isommat työt
kuvataan tai skannataan ja laitetaan esille verkkonäyttelyyn.
Valmiit työt yhteystietoineen toimitetaan Mynämäen kirjastoon 30.5. mennessä.
Osallistujan ja alaikäisen oppilaan osalta hänen huoltajansa tulee antaa suostumus sille,
että Mynämäen kulttuuritoimi voi käyttää, kopioida, julkaista ja levittää työtä osana
Tove100-juhlavuoden tapahtumia ja viestintää. Töitä voidaan esitellä myös sosiaalisessa
mediassa. Työt näyttelyihin valitsee raati, johon kuuluu kulttuuritoimen, opettajien ja
taiteilijajärjestön edustajia. Näyttelyn avajaiset pidetään torstaina 7.8. ”Kirjastossa suhisee
Tove Jansson” -tapahtumassa

2. Tove Jansson -näyttely Mynämäen kirjastossa
Tove Jansson ja muumit muuttavat syksyn ajaksi Mynämäen kirjastoon  Toven ja
muumien elämästä kertovan näyttelyn kokoamisesta vastaa Leena Gustafsson. Lapset ja
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nuoret voivat halutessaan osallistua näyttelyn tuottamiseen omien tuotosten avulla.
Tuotokset voivat olla jonkin isomman kokonaisuuden työstämistä ja lavastamista tai
yksittäisiä pieniä asioita esim.
 erilaisia aarrekarttoja
 Nuuskamuikkusen onkihetkeen sopivia materiaaleja (kaarnaveneet, onget
yms.)
 Niiskuneidin peilipöydän tavaroita (erilaiset jalka-, käsi-yms koristeet)
 Muumipapan kompassiruusuja paperista
 pelottavien hahmojen huoneen hahmoja ja tavaroita esim. Aliisa-noidan pata,
Mörkö, Haisuli
 Hattivatteja (kattokoristeita tai seinäkoristeita)
 Muumimamman tavaroita esim. hillopurkkeja, esiliinoja
 Hemulin kukkasia ja perhosia
Lisäksi näyttelyyn toivotaan oppilaiden työstämiä kasvokuvia Tove Janssonista
(kasvokuvien koko A5-A3, tekniikka vapaavalintainen). Kasvokuvalla voi osallistua sekä
kansainväliseen taidenäyttelyyn että tähän Mynämäen kirjaston omaan näyttelyyn.
3. Muumi-luonto- tai / ja kirjastopolku
Muumit rakastavat luontoa. Suunnittelemme tehtäviä 1-6 oppilaiden käyttöön tarkoitetulle
Muumi-aiheiselle luontopolulle. Mikäli haluat (opettaja tai luokka) osallistua luontopolun
tehtävärastien suunnitteluun, ilmoita siitä Arjalle. Voimme kerätä luontopolkuideoita
vaikkapa jollakin oppitunnilla. Luontopolku valmistuu kesän aikana ja sen tehtävärastit
muokataan sekä ulkona että sisätiloissa toteuttaviksi. Luontopolun avajaiset pidetään
syyskuussa, jonka jälkeen tehtävät ovat kaikkien koulujen käytettävissä.
Lisäksi maakuntakirjastoyhteistyöllä suunnitellaan tehtäviä kirjastossa toteutettavalle
Tove Jansson polulle.
4. Tutustuminen Tove Janssonin kirjalliseen tuotantoon
Jos olet kiinnostunut toteuttamaan luokassasi Tove Janssonin tuotantoon liittyvää
lukupiiriä, kirjasto voi esim. hankkia kirjasarjoja tai auttaa Lukupiirin Lumo -toiminnan
käynnistämisessä ja toteuttamisessa. Lukupiirin Lumo-pilottiluokiksi voidaan ottaa 1-2
luokkaa syksyllä 2014. Luokka-asteella ei ole merkitystä. Lukupiiri suunnitellaan yhdessä
opettajan kanssa oppilaiden osaamisen ja iän mukaiseksi. Mikäli olet kiinnostunut, ota
yhteyttä Arjaan.
Mynämäen teemavuosi dokumentoidaan tulevia vuosia varten koulujen ja päiväkotien
käyttöön. Tove Jansson-tehtävävihkoon kerätään juhlavuonna syntyneitä ideoita, tarinoita
ja toimintamalleja. Dokumentointia tehdään myös valokuvaamisen, videokuvaamisen ja
sosiaalisen median avulla. Koulut voivat halutessaan työstää aiheesta juttuja myös
oppilaiden Vakkatori-verkkolehden kulttuuritoimitukseen.
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Vuoden lopulla kulttuuritoimi tarjoaa kaikille juhlavuoden järjestelyihin osallistuneille
jonkin yhteisen kulttuuritapahtuman (teatteri, konsertti tms).
Tove100- juhlavuoden kokonaisuudesta vastaa Viktoria Kulmala ja hankkeen
kouluyhdyshenkilönä toimii Arja Kitola. Ota rohkeasti yhteyttä kaikissa ideoissa ja
kysymyksissä! Seuraa myös valtakunnallista uutisointia osoitteessa www.tove100.fi.
Arja 050-441 8660, arja.kitola@tmikitola.fi
Viktoria 050-4085798, viktoria.kulmala@mynamaki.fi
Ota yhteyttä, mikäli haluat osallistua Tove100-juhlavuoden tuottamiseen yhteistyössä
kulttuuri- ja kirjastotoimen kanssa. Otamme mielellämme vastaan erilaisia ideoita ja
yhteistyötarjouksia. Olemme tavattavissa kirjastossa torstaina 3.4. klo 13-16 yhteisen
suunnittelun merkeissä. Poikkea juttelemaan ja tutustumaan näyttelyn tiloihin. Mikäli et
pääse tuolloin paikalle, mutta olet kiinnostunut yhteistyöstä, ota yhteyttä, niin sovimme
kanssasi toisen ajan.
Tehdään yhdessä Tove100 -juhlavuodesta onnistunut ja mieliinpainuva!

Viktoria ja Arja
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Liite 2. Taideseinäkkeen ja roll upin varaukset

Toukokuu

Nousiainen

eila.ylioja@nousiainen.fi

Kesäkuu

Raisio

Heinäkuu

Vahto

nina.pahikkala@rusko.fi

Elokuu

Mynämäki

viktoria.kulmala@mynamaki.fi

Syyskuu

Lemu

armi.jaakkola@masku.fi

Lokakuu

Laitila

tuula.amberla@laitila.fi

Marraskuu

Vehmaa tai
Uusikaupunki

tiina.viik@uusikaupunki.fi sirpa.ikalasuomalainen@vehmaa.fi

marjo-riitta.eterma@raisio.fi

Lieto
Joulukuu
Tammikuu

Naantalin Suopellon
kirjastossa

Helmikuu

Naantalin pääkirjastossa

Maaliskuu

Rymättylän kirjasto

Anna Hilska
Päivi Luoma-Keturi
Sirkka-Liisa Tarvainen
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Liite 3. Näyttelyn opaskierrosten pohjaksi muutamia tarinoita
Tarinoiden lähteinä:
Tuula Karjalainen 2013. Tove Jansson -Tee työtä ja rakasta
Anne Helttunen & Annamari Saure & Jari Suominen 2013. Haltiakuusen alla - suomalaisia
kirjailijakoteja
Sirke Happonen 2012. Muumiopas
Tove Jansson syntyi 9.8.1914 taiteilijaperheeseen Helsingissä. Toven taiteellinen esikuva
oli hänen isänsä, kuvanveistäjä Viktor Jansson (1886-1958). Toven äiti Signe Hammarsten
(Ham) (1882-1970) oli piirtäjä ja kuvittaja. Tove eli lapsuutensa äitinsä sylissä piirtäen ja
maalaten. Äiti oli tyttärensä ensimmäinen ja tärkein opettaja. Kodissa tehtiin taidetta koko
ajan ja Tove eli lapsuutensa kipsisäkkien, saviveistosten, pronssivalujen ja piirustusten
keskellä. Koti oli samalla myös taideateljee. Taideateljeessa vietettiin välillä railakastakin
elämää kun sinne kokoontui paljon Viktor Janssonin taitelijaystäviä. Tove kuoli 86vuotiaana vuonna 2001.
Perheen talous oli usein epävarmaa, kuten taitelijaperheissä yleensä. Taiteen tekemisestä
maksettiin kovin vähän. Toven lapsuusperhe elikin hyvin vaatimattomasti. Tove oli hyvin
perhekeskeinen ihminen ja muutti kotoaan vasta 27-vuotiaana. Sen jälkeenkin side
lapsuusperheeseen säilyi vahvana. Äiti oli Toven elämän keskipiste ja suurin rakkaus. Äiti
ja tytär elivät hyvinkin symbioottisessa suhteessa.
1. Klovharun saaristomökki
Ajan porvariston tapana oli muuttaa kesiksi maalle ja Tovenkin perhe vietti pitkät kesät
Porvoon saaristossa Pellingissä. Toven äiti oli varakkaasta ruotsalaisesta porvarissuvusta.
Suku auttoi taloudellisestikin köyhää taitelijaperhettä. Näiden saaristossa vietettyjen
kesien aikana syntyi Toven ikuinen rakkaus saaristoa kohtaan. Rakkaus mereen ja
saariston oli yhteistä koko perheelle. Toven vanhemmat kannustivat lapsiaan
seikkailemaan merellä. Tove retkeili jo nuorena päiväkausia yksin saaristossa
soutuveneellä ja purjehti isänsä kanssa hurjissa myrskyissä. Hän rakenteli myös saarille
majoja ja haaveili majakanvartijan tehtävästä.
Tove muutti 1960-luvulla Klovharulle, rakkaimmalle saarelleen. Klovharu oli Toven
unelmien toteutuma. Jo pikkutyttönä hän haaveili omasta saaresta, jossa saisi kokea
rakastamiaan rajuilmoja. Ja sen hän sai - hurjat myrskyt huuhtelivat raivokkaasti pikkuista
Klovharun
saarta.
Klovharu on ulommainen saari Pellingin saaristossa, oikeastaan vain luoto. Klovharu
tarkoittaa luotoa, joka on halkaistu kahtia. Saari on jääkauden hiomaa kiveä, sileää kalliota
ja sammalta. Kivien välissä kasvaa sitkeitä vahvanvärisiä kukkia ja ruusut kasvavat
piikikkäänä tiheikkönä. Kotipihlaja oli saaren ainoa puu. Saarella oli usein kylmää, märkää
ja kuihtunutta, autiota, rauhallista ja yksinäistä. Siellä Tove oli vapaa ja onnellinen. Tove oli

Sivu 18/23

31.12.2014

erittäin taitava uimari ja kerrotaan, että jos myrsky esti pääsyn pois saaresta, Tove saattoi
uida saarelta yhteysalukselle mukanaan tärkeimmät tavaransa vedenkestävästi pakattuna.
Tove asui saarella elämänkumppaninsa Tuulikki Pietilän (Tooti) kanssa. He hakkasivat
halkoja, kalastivat, keräsivät meren rantaan ajamia aarteita. Tooti teki grafiikkaa ja
nikkaroi, Tove ui, piirsi, maalasi, kuvitti ja kirjoitti. He tekivät paljon töitä saarella. Mutta
naiset tarkkailivat myös luontoa, kukkien kasvamista ja lintujen pesimistä. Klovharun saari
on lintujen paratiisi. Tovella ja Tootilla oli oma lemmikkilokki Pellura. Ensi alkuun he
asuivat teltassa ja vielä mökin rakentamisen jälkeenkin Tove ja Tooti nukkuivat
edelleenkin teltassa. Mökissä oli vain yksi huone, jota he käyttivät olohuoneena. Ikkunoita
oli joka ilmansuuntaan. Mökki oli vailla mukavuuksia, ei ollut sähköä, ei vesijohtoa, ei
vessaa eikä puhelinkaan toiminut. Lattialuukun alla kellarissa oli pieni sauna ja salahuone,
jossa säilytettiin erilaisia aarteita esim. Toven äidin tekemiä kaarnaveneitä, tärkeitä
työkaluja yms. Mökki oli Tootin veljen, kuuluisan arkkitehti Reima Pietilän suunnittelema.
Rakkauden ulkosaaristoon Tove kirjoitti myös Muumitarinoihin. Näin kuvataan teoksessa
Muumipappa ja meri: "Ja oletteko ajatelleet, että tämä on kaikkein uloin saari, meistä
eteenpäin ei asu ketään, siellä on vain merta kasvoista kasvoihin ja kaukana takanamme
ovat kaikki muut, sisäsaaristolaiset niin sanoakseni. Eikö se ole hieno ajatus?" Tove
viimeisteli Muumipappa ja meri -kirjansa Klovharun saarella teltassa asuen.
2. Toven omakuvat
Tove maalasi itsestään useita omakuvia. Ensimmäisen omakuvan hän teki hiilipiirroksena
14-vuotiaana (tämä teos portaikossa on 8. luokkalaisen Chelsea Barclayn työstämänä).
Klovharun mökin yläpuolella Laurin koulun 5. luokkalaiset ovat työstäneet omia
näkemyksiään Toven omakuvista. Suurimmalla osalla taitaa olla mallina ollut omakuva
vuodelta 1975. Muita omakuvia ovat mm. Ilvesboa v. 1942 , Omakuva karvalakissa v. 1941
ja Tupakoiva tyttö 1940. Omakuvat ovat usein taiteilijoille tutkielmia naisena ja
naistaiteilijana olosta, minuudesta ja henkisestä olotilasta. Teoksissa näkyy korostetustikin
vanheneminen ja kaikki iän tuomat vaikutukset.
3. Toven laaja tuotanto
Tove oli erittäin lahjakas kuvataitelija, kirjailija, kuvittaja, pilapiirrosten tekijä, laulujen
sanoittaja, kuunnelmien kirjoittaja; melkein mitä vaan. Mielenkiintoista on, että tämä
monilahjakkuus inhosi koulunkäyntiä ja mm. sai käytöksenalennuksen tehtyään 12vuotiaana pilapiirroksen opettajastaan. Käytöksenalennus oli siihen aikaan tavattoman
epätavallista ja hävettävää. Tove ei juurikaan kirjoita koulusta eikä kuvaa niitä millään
tavalla. Jos hän joskus viittaa kouluihin, niin ainoastaan kielteisessä valossa esim.
vertaamalla niitä vankiloihin. Vielä aikuisenakin hän kärsi olla haastateltavana, koska
kyseleminen toi hänen mieleensä hirveät kouluajat ja luokkatunnit sekä opettajien
toistuvat kysymykset.
Portaikossa on esillä muutama Laurin koulun 8. luokkalaisen tekemä teos Toven
tuotannosta. Toven tuotanto on erittäin monipuolinen. Erilaisten maalausten lisäksi
tuotantoon kuuluu valtava määrä esim. pilapiirroksia ja sarjakuvia. Hän on kuvittanut myös
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fantasiakirjallisuutta. Toven monipuoliseen tuotantoon voit käydä tutustumassa Helsingin
Ateneumissa, jossa Tove Janssonin juhlanäyttely on avoinna 7.9. saakka eli vielä parin
viikon ajan.
Tove piti ensimmäinen yksityisnäyttelynsä verrattain myöhään, vasta 30-vuotiaana
vuonna 1943. Hän oli opiskellut Tukholman taidekoulussa sekä Tukholman teknillisessä
koulussa, jossa hän keskittyi kirjankuvitukseen ja mainospiirtämiseen. Tukholmasta
palattuaan hän jatkoi opintojaan Helsingin piirustuskoulussa Ateneumissa, jossa maalaus
oli hänen intohimonsa (Ateneumissakin oppilaat menivät välillä lakkoon protestoidakseen
huonoa opetusta vastaan). Hän teki myös paljon ulkomaanmatkoja, joilta hän sai uutta
oppia ja näkemystä.
4. Muumilaakso
Tove Jansson tunnetaan ennen kaikkea muumitarinoiden kuvittajana ja kirjoittajana. Mutta
miksi maalaustaiteelle omistautunut lahjakas kuvataiteilija alkoi kirjoittaa muumikirjoja?
Muumilaakson tarinat saivat alkunsa sotavuosina, jolloin Tove pakeni sodan kauheuksia
mielikuvituksessaan ihanan rauhaisaan laaksoon. Tovelle muumilaaksosta kirjoittaminen
tarjosi polun pois liian julmasta elämästä. Muumien avulla Tove Jansson käsitteli paitsi
rakkautta ja turvallisuutta, myös monia vaikeita aiheita kuten pelkoa, vihaa, yksinäisyyttä,
erilaisuutta ja kuolemaa. Koska Tove teki Muumilaaksosta ihanan unelmien paikan, siellä
ei tietenkään ollut hänen vihaamaansa koulua. Muumilaakso oli kotoinen, paikallinen ja
turvallinen maailma, jonka vastakohtana muumit kävivät välillä seikkailemassa
arvaamattomassa, vaaroja täynnä olevassa maailmassa, vuorilla ja merellä. Suuresta
avarasta maailmasta oli hyvä palata muumilaakson turvalliseen rauhaan.
Muumi-kirjoja on käännetty 45 eri kielelle ja tarinoista on tehty mm. elokuvia, näytelmiä,
oopperoita ja sarjakuvia.
Tove on muumilaaksossa käsitellyt myös omaa lapsuuttaan sekä kuvannut muumilaakson
hahmoissa itseään, perhettään ja ystäviään. Muumien asumusten kartat muistuttavat
Janssonin perheen kesäsaarten karttoja.
Muumipeikko
Muumipeikon johdattamana siirrytään Mynämäen oppilaiden tekemään Muumilaaksoon.
Muumipeikko oli Muumimamman ja Muumipapan ainoa lapsi. Mamma ja pappa adoptoivat
Pikku Myyn ja Nipsun. Perheenjäsenen asemassa olivat myös Niiskuneiti,
Nuuskamuikkunen, Homssu ja Mymmelin tytär. Muumipeikko on hyvin kiltti, sommittelee
runoja ja haluaa olla kiltti kaikille. Niiskuneidistä hän pitää erityisen paljon. Muumipeikko
ryntää seikkailusta toiseen Muumimamman tekemät eväät mukanaan; villahousut hän
heittää krokotiilin kitaan jos tarve niin vaatii. Isänsä tavoin hän lähtee rohkeasti erilaisiin
seikkailuihin. Hän ihailee kovasti Nuuskamuikkusta, mutta on itse kuitenkin niin
mukavuudenhaluinen, että palaa seikkailuretkiltä aina kotiin. Ja toteaa, että ei hänestä ole
kulkuriksi niin kuin Nuuskamuikkunen.
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Muumipeikko johdattaa Muumilaaksoon, jossa ensimmäisenä vastassa on onkiva
Nuuskamuikkunen.
Nuuskamuikkunen
Nuuskamuikkunen on oman tiensä kulkija, maankiertäjä, muusikko ja taitelija. Hän tulee
muumilaaksoon keväisin ja lähtee syksyisin. Hän rakastaa säveltämistä ja tahtoo etäisyyttä
ja rauhaa. Omaa rauhaa varjeleva Nuuskamuikkunen vaikuttaa joskus epäystävälliseltä.
Hän vihaa sääntöjä ja kieltotauluja. Nuuskamuikkunen ei raahaa tavaraa mukanaan, hänen
mielestään omaisuuteen ei kannata kiintyä. Nuuskamuikkusen viisauteen luotetaan.
Nuuskamuikkunen on erityisesti Muumipeikon ystävä.
Nuuskamuikkusta tervehdittyämme jatkamme matkaa Muumitaloon, jossa talonväki ei
kuitenkaan ole kotona. Muumipappa on tiiraillut kaukoputkellaan ja huomannut
taivaanrannassa savua. Savussa taitaa olla kysymys Ruotsin suurista tulipaloista. Niinpä
Muumipappa haistoi heti mahdollisuuden seikkailuun ja hälytti kaikki muutkin
Muumilaakson asukkaat mukaansa seikkailuretkelle meren yli Ruotsinmaalle.
Muumimammalla jäi tiskitkin pöydälle. Paremman essun ja käsilaulun hän jätti keittiöön ja
otti huonomman essun ja
varalaukun mukaansa. Ties mihin töihin tulipalon
sammutusreissulla joutuisi. Mutta eräs Muumilaakson asukas jäi kuitenkin pois matkasta,
huomaatko kuka? (Haisuli kurkkii jostakin esim. tuolin alta).
Sitten aletaan kertoa tarinaa Muumimamman keittiöstä, Niiskuneidin peilipöydästä,
Muumipapan kirjoituskoneesta ja rakkaudesta mereen, Hemulin puutarhasta. Kerrotaan
oppilaiden tekemistä töistä jne. Voidaan kertoa myös Muumilaakson asukkaiden
tyypillisistä piirteistä:
Muumimamma
Muumimamma on muumeista vakain ja suvaitsevaisin, hän hyväksyy kaikki, kuuntelee ja
lohduttaa. Muumilaakson turvallinen ilmapiiri on paljolti hänen varassaan. Muut voivat
seikkailla, ja voivat aina palata muumimamman kakkujen, mehujen ja hillojen äärelle.
Muumimamma nauttii puutarhanhoidosta, mutta siivoamisesta hän ei ota mitään paineita.
Muumimamma huoltaa ja hoivaa kaikki muumilaaksoon ilmestyvät kulkijat ja kummajaiset.
Muumimammassa ruumiillistuu äidinrakkaus ja elämän kauneus. Muumimamman
lausumat kiteyttävät koko muumilaakson arvomaailman.
Laurin koulun 1.-2. lk ovat tehneet Muumimamman käsilaukut, esiliinat, monogramit,
isommat hillopurkit ja mehupullot. Huolin koulun oppilaat ovat tehneet lasiset pienet
hillopurkit.
Muumipappa
Muumipappa katsoo kaiholla myrskyisään nuoruuteensa, hän istuu taivaansinisessä
huoneessaan kirjoittamassa muistelmiaan, seikkailueeposta, jonka päähenkilönä on hän
itse. Muumipappa raahaa löytöretkille koko perheensä, hän tahtoo majakanvartijaksi,
cowboyksi, merikapteeniksi ja tiedemieheksi. Muumipappa katsoo taaksepäin ja häntä
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vaivaa alituinen levottomuus ja surumielisyys. Hän kaipaa jatkuvasti merelle ja yksinäisille
saarille. Hän tarvitsee rinnalleen muumimamman, joka varovasti ohjaa papan
realistisempiin tilanteisiin.
Partiolaiset ovat tehneet Muumipapan huonetta koristavat solmut.

Niiskuneiti
Niiskuneiti on luonteeltaan kekseliäs, turhamainen, hyväsydäminen ja seikkailunhaluinen.
Hänen heikkouksiaan ovat korut ja kukat. Nilkassa Niiskuneidillä on kultainen rengas,
mikä on hänen tavaramerkkinsä. Ripset ovat pitkät, maalatut ja käherretyt.
Kauneuspöydän vakiovarusteisiin kuuluvat ripsentaivutin, puuterihuisku, hajuvesipullo,
käsipeili ja käherrysrauta. Asukokonaisuus on aina harkittu ja korut kohdillaan. Niiskuneiti
kiljuu Muumipeikkoa apuun milloin jäälautalla, lumivyöryssä tai aallokossa. Niiskuneiti on
elämänilon sanansaattaja ja hänen huolenpitonsa on aitoa. Hän on yhtä aikaa huoliteltu ja
hieman hassu. ( Niiskuneiti flirttaa vilkkaimmin ja ihastuu nopeimmin kuin yksikään muu
muumilaaksossa ja hänen miesmakunsa on harvinaisen laaja. )
Huolin koulun oppilaat ovat tehneet Niiskuneidin tilpehöörit, laukut, korut, peilit ja
korurasiat.
Hemuli
Hemuli on toimelias, järjestelyintoinen ja enemmän tai vähemmän tosikko. Häntä
kiinnostaa perhostenkeruu,
kasvitiede ja erilaiset taulukot. Hemuli omistautuu
fanaattisesti puutarhassa oleiluun, tutkimuksiinsa, kokoelmiensa kartuttamiseen ja
erilaisten taulukoiden tekemiseen. Monilla muumimaailman asukkailla on vaikeuksia tulla
toimeen hemulien kanssa.
Mynämäen eskarilaiset ovat koristaneet Hemulin puutarhan. Puutarhassa voi tutkia
erilaisia luonnon materiaaleja.
Hattivatit
Hattivatit eivät sano mitään, eivät kuule mitään, ne vain tuijottavat värittömillä silmillään ja
haluavat purjehtia mahdollisimman kauas. Hajuaisti niillä kuitenkin on. Arvellaan, että
hattivateilla ei ole tunteita. Ne vain purjehtivat kaipauksen ja rauhattomuuden ajamina. Ne
tuntevat maan tärinän ja viestivät toisilleen värisevillä käpälillä. Ukonilmalla hattivatit
sähköistyvät, silloin yhteen saareen voi nousta satoja hattivatteja, jotka hehkuvat valoa ja
kumartelevat toisilleen. Vain ukonilma sytyttää hattivattiin elämän. Jos hattivattiin koskee,
se polttaa kuin nokkonen. Muistatko miten Niiskuneidin otsatukka kärähti kun hän meni
liian lähelle hattivatteja? Useat muumilaakson asukkaat tuomitsevat hattivatit kuitenkaan
tietämättä heistä yhtään mitään. Tai jospa he vähän pelkäävät.
Laurin koulun 3. lk ovat tehneet näyttelyssä olevat hattivatit.
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Liite 4. Luontopolun tapahtumapisteet
Missä

Mitä / vastuuhenkilöt

1. Laavu (20 min)

Hyönteisnäyttely, näyttely erilaisista hyönteishotelleista
sekä lättyjen paistamista (Petri Varjonen, Liisa Kuusela,
Anne Penttilä)

2. Taidesilta (15 min)

Taidesillan tuunaus kädentaitoja käyttäen (Leena
Gustafsson)

3. Pellon pientare

Lähiruokatori; tunnista ja maista lähiruokaa (Terhi Linjos,
Saara Haloila, Nadja Palonen)

4. Nuuskalantien pelto

Pikkuvarpusten rivitalo (Juhani Raivo ja Hannu-vaari)

5. Rauasvuoren metsä

Kasvien tunnistusta (Pirjo Majuri)

6. Louhikko

Louhikon eläinten tarinoita (kirjailija Hannu Hirvonen)

7. Tähystystorni

Kaukoputkella tiirailu, lintujen tunnistusta ja tarinointia
kiikaroiden ja kaukoputken avulla. Alhaalla juomapiste ja
lintujen kuvia (Osmo Kivivuori ja Reijo Lahikainen)

8. Kanoottiajelu joella

Kanootit+moottorivene ja onkia (Matti Orava ja Pekka
Valtonen)
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