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Muumiuden ytimessä 

Tove. Suomi 2020. Ohjaus Zaida Bergroth. Käsikirjoitus Eeva Putro – Putron ja Jarno Elosen 

alkuperäisideasta. Kuvaus Linda Wassberg.  Leikkaus Samu Heikkilä. Lavastus Catharina Nyqvist 

Ehrnrooth. Pukusuunnittelu Eugen Tamberg. Pääosissa Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti 

Roney, Joanna Haartti, Kajsa Ernst, Robert Enckell, Jakob Öhrman ja Eeva Putro. Levitys Nordisk 

Film. Ensi-ilta Suomessa 2.10.2020. (1 t 56 min). 

Kaksi suomalaista tunnetaan ja tunnistetaan niin maailmalla kuin kotimaassaan välittömästi 

piirroksistaan. Toinen on Tom of Finland eli Touko Laaksonen ja toinen Tove Jansson. 

Nahkahomot ja muumit tuli yhdistäneeksi Antti Holma Image-lehden esseessään Munavangin 

laulu (2017), ja erityisen mieleenpainuva oli Sami Saramäen suloinen, oivaltava kuvitus. Gotler-

uroot ja muumit edustavat eri maailmoja, mutta yhteistä niille on unelma vapaudesta olla oma 

itsensä. Paljastamalla töissään sisimpänsä Laaksonen ja Jansson ovat raottaneet kaapin ovea ja 

kehottaneet kaikkia sinne peloissaan sulloutuneita tulemaan esiin, jos siltä tuntuu. Siksi sekä 

homoutopian että Muumilaakson voi hyvin painaa kuvitukseksi lakanoihin, joihin on hyvä 

kääriytyä hellään turvaan.   

Tove-elokuvan julisteessa Tove tanssii ja Muumipeikko pyörähtää varjona seinällä. Elokuvassa 

puhutaan muumeista ja niitä nähdään piirroksina ja hahmoina näyttämöllä,  mutta keskitytään siihen 

miten Tove löysi oman taiteilijuutensa. Suoriakin yhteyksiä Toven elämän ja muumien välillä 

löytyy, mutta enemmän viittaukset ovat hienovaraisia vihjeitä henkilöiden olemuksessa, 

puvustuksessa tai kuvan sommittelussa, enemmän häivähtäviä tunteita kuin yksi yhteen 

tunnistettavia tapahtumia. Tove on täynnä tunteita: kiihtynyttä odotusta, kihelmöintiä, 

epävarmuutta, kiusaantuneisuutta, helpotusta, ahdistusta, hellyyttä, yksinäisyyttä, pettymystä, 

syttymistä, surua, mustasukkaisuutta, yllätystä, kiintymystä, luopumista, haikeutta, luottamusta, 

häpeää, elämäniloa, riemua. Tajuamisen hetkiä, joiden avaamiseen riittää yksi kuva, yksi ele. 

Krista Kososen Vivica Bandler on omasta itsestään humaltunut lohikäärme, valaiseva ja polttava 

roihu, Joanna Haartin Tuulikki Pietilä läsnä, välittävä ja syvä. Robert Enckellin Viktor Jansson 

rakentuu pienin elein isän vaativaksi hahmoksi ryhdittämään Toven etsintää. Shanti Roney ei tee 

Atos Wirtasesta neroa vaan ihmisen, epätäydellisen, epävarman, asettumalla alttiiksi. Alma 

Pöystin Tove elää ja kokee, ja katsoja elää, kokee ja tajuaa hänen kauttaan. Maailma on selkeä – 

sitä määrittävät kulttuuri ja aistikkuus. Henkilöt liikkuvat siinä ymmärtäen säännöt ja tilanteet, 

viestien pieniä merkkejä ja asenteita, kuitenkin antaen aikaa ja tilaa katsojan oivallukselle. Tove on 

kuin taiteilija, jota se kuvaa – kultivoitunut ja omasta ominaislaadustaan tietoinen, tinkimätön työn 

jäljestä. 



Paljon on kyse sodanjälkeisen ajan hengen ja kulttuuripiirien meiningin tavoittamisesta, sen 

taikapadan, jossa Tove kypsyi siksi taiteilija Janssoniksi, jonka me muistamme. Isän kylmät, 

valkoiset, hiljaiset, täydelliset naiset jäivät Wäinö Aaltosen varjoon. Toven värit räiskyivät 

kankaalle vastaiskuna kalvaudelle, ja pienet pulleat peikot kuonoineen ja töpöjalkoineen alkoivat 

elää paperilla omaa elämäänsä ja valloittivat vähitellen sydämemme ja keittiöhyllymme. Ehkä Tove 

oli isänsä luomus, Viktor Janssonin paras teos ikinä – sisältäen yllätysominaisuuden, joka käänsi 

väkisin ennalta määrättyä kurssia ja teki samalla muumien maailman mahdolliseksi.  

Hieman jää mietityttämään lopetus, jonka tulkitsen niin että Vivica oli Toven suuri rakkaus, mutta 

tyytyminen oli maanläheisempään Tuulikkiin. Tavallaan lässähdys on perustellun karvas muistutus 

siitä, ettei elämä aina mene niin kuin sen toivoisi menevän – meneeköhän kenenkään elämä 

koskaan. Toven esimerkin rohkaisemina voimme kuitenkin jättää hemulit päsmäröimään ja lähteä 

itse kettuun. Ja pistää vaikka tanssiksi.  

Mia Öhman 

 


