Mökkielämää

Tove Janssonin
mökki merellä
Tove Jansson rakasti Itämerta ja vietti elämästään
ison osan Porvoon saaristossa. Sieltä hän sai myös
inspiraatiota Muumi-tarinoihin ja Kesäkirjaan.
TE KSTI EL S E T U R U N E N KUVAT H E LI H IRV E LÄ JA O M -A R K ISTO

MEIDÄN MERI
Otava, johon myös Otavamedia ja Maallalehti kuuluvat, on mukana Moomin
Charactersin ja John Nurmisen Säätiön
#MEIDÄNMERI-kampanjassa, jonka tavoitteena on edistää Itämeren suojelua.
10 euron lahjoituksella voit auttaa poistamaan 40 kiloa sinilevää. Lue lisää kampanjasta ja esimerkiksi kymmenen vinkkiä
Itämeren suojeluun: oursea.fi
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Tove Jansson retkeili lapsena monilla
Pellingin saarilla,
esimerkiksi Glosholmilla, Kummelskärillä, Högharulla ja
Halsskärillä.

MA ALL A
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PETER LINDHOLM

Kirjailija Tove
Jansson ja elämänkumppani Tuulikki
Pietilä eivät juuri
kalastelleet. Silloin
tällöin he kuitenkin
kokivat verkkoja,
jotta saisivat kissallensa kalaa. Kuva
vuodelta 1974.

Pellingin saarilta
Tove Jansson sai inspiraatiota Muumitarinoihinsa ja aina
viehättävään Kesäkirjaan, jossa isoäiti
ja lapsenlapsi viettävät kesäpäiviä
kalliosaarella.
Kuvassa Tove on
Klovharulla vuonna
1974.

PETER LINDHOLM
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Klovharulla
ei ollut mitään,
ja ehkä juuri
siksi siellä oli Tove
Janssonille
kaikki.

vomeren pienellä luodolla kalliot
kaartuvat suuriksi lohkareiksi ja sileiksi rannoiksi. Niiden välissä on rantakukkia, ja siellä missä horisontti loppuu liitävät tiirat.
Tove Janssonille täällä ei ollut mitään, ja ehkä siksi juuri kaikki.
Karulla luodolla hän oli vapaa keskittymään asioihin, jotka koki tärkeäksi: työhönsä ja yksinkertaiseen elämään. Tämä Porvoon Pellingin ulkosaaristossa sijaitseva Klovharun saari oli Toven ja hänen kumppaninsa Tuulikki Pietilän kesäpaikka lähes 30 vuotta.
”Saari oli rauhoituspaikka sille, joka teki työtä. Villipuutarha sille,
joka kasvoi ja muiden osalta vain päivien liittymistä päiviin sitä mukaa kun aika kului”, Tove kuvailee jotain saarta Kesäkirjassaan 1972.
Ja sitten on meri. Siihen liittyy Toven kirjoissa seikkailun mahdollisuus, rikkumatonta rauhaa ja kunnioitettavaa voimaa. Muumi-tarinoissa mereen liittyy ennen kaikkea vapaus.
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Tove Jansson
haaveli lapsena ja
vielä ajoittain aikuisenakin majakanvartijan työstä. Hän sanoi
vuonna 1961, että voisi
hoitaa majakkaa, jos
vain saisi rakentaa
Kummelskärille.
Vuonna 1965 Tove
saikin luvan rakentaa
mökin Klovharulle. Paikasta tuli hänelle hyvin
rakas.

MA A LLA
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Ihminen on meriluodolla hauras. Turvan sija on
Mökin edessä
on kallioiden lähes
eristämä poukama.
Tove ja Tuulikki kutsuivat sitä lampolaksi. Siinä oli turvallista uida silloinkin,
kun tyrskyt löivät
voimalla rantaan.
Kaapissa on yhä
Toven ja Tuulikin
puulusikoita.
Pellingin kotiseutuyhdistys on säilyttänyt Klovharun
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mökissä lähes
kaiken ennallaan.
Vain petivaatteet ja
muutama käyttöastia ovat uusia.
Kova tuuli saattaa
nousta Pellingissä
nopeasti. Aina on
oltava varasuunnitelma. ”Jos olet
elänyt täällä koko
ikäsi, niin ehkä
voit illalla arvioida
aamua. Tai sitten
et”, Cay Gustafsson
vitsailee.

piskuinen mökki, joka lepää kallioiden suojassa.
Meri ei kuitenkaan enää ole samanlainen kuin vuosikymmeniä sitten. Siksi Muumien perintöä vaaliva Moomin Characters on käynnistänyt yhdessä Itämerta suojelevan John Nurmisen Säätiön kanssa #MEIDÄNMERI-hankkeen. Muumien meri kutsuu pelastajia.

Muumitalon esikuva oli majakka
Ensimmäisessä Muumi-kirjassa Muumit ja suuri tuhotulva
(1945) kaakeliuuneissa ennen asuneet muumit etsivät asuinpaikkaa ja päätyivät saarelle, jossa on ”torni, jonka pitkästä ikkunarivistä auringonsäteet heijastuivat”. Merikapteeni Cay Gustafssonille tuo saari on tuttu. Siellä sijaitsevaa
Glosholmin majakkaa pidetään muumitalon esikuvana.
Cay käynnistää veneensä moottorin. Puisessa Albertinaveneessä on aikoinaan istunut myös Tove Jansson, nuoren
miehen silmissä ”viisas ja lempeä rouva”.

Suuntaamme Glosholmia kohti, josta majakan valot ovat
aikoinaan vilkutelleet rannikolle, Janssonien kesäpaikalle.
Majakka on vanha, sitä ryhdyttiin suunnittelemaan jo
1800-luvun alussa. Vuonna 1863 majakka suljettiin, sillä se
oli tyystin väärässä paikassa. Laivat ajoivat karille.
Majakka seisoi kuitenkin tunnusmerkkinä merenkulkijoille aina vuoteen 1940 asti, jolloin valkoisilla tiilillä muurattu kaunotar räjäytettiin. Se ei saanut toimia maamerkkinä venäläisille.
Nyt jäljellä on vain puolikas majakan torni. Ovea koristavat yhä kivilaatat, puoliympyrän muodossa. Sisällä ylös
voi kiivetä tikkaita.
Muumipappa ja meri -kirjassa muumien seikkailu johtaa sammutetulle majakalle, joka on ”loputtoman korkea”
”valkoinen jättimäinen majakka”, ja jonka portaat narisevat.
Lapsena Toven haaveena oli majakanvartijan työ.

Klovharulla oli
1960–70-luvuilla
enemmän sileää
kalliota. Nykyisin
kallioiden koloissa
kasvaa heinää
ja kallion pintaa
laikuttavat sammaleet ja jäkälät.
Vierailuja Klovharulla on rajoitettava, sillä luonto
on haavoittuvainen.
Tove keskittyi saarella kirjoittamiseen.
MA A LLA
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Glosholmin
majakkaa pidetään
muumitalon esikuvana.
Janssonien perhe
vietti kesiään 1920luvun alusta 1960luvulle punaisessa
mökissä meren
rannalla. Janssonit
vuokrasivat paikkaa
Gustafssonin perheeltä.
Venevajan edessä
intendentti Nina
Sarnow Pellingin
kotiseutuyhdistyksestä (vas.),
Cay Gustafsson
sekä alueen historian tunteva opas
Lisbeth Forss.
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Aalloilla kelluu levälauttoja
Aalto lyö kallioon ja vetäytyy taas merelle. Meren aallot
ovat osa vesimassaa, joka ylettyy toisille mantereille. Se voi
kuljettaa seikkailijaa tai tavaraa, mutta myös roskia, muovia ja laajoja levälauttoja.
Vaikka Itämeren ravinnekuorma on puolittunut sitten
80-luvun, niin nykyisin Itämerta riivaavat uudet haasteet:
veden lämpeneminen, happamoituminen, rehevöityminen
ja rannoille ajautuva muovi.
Tove olisi kenties puhunut vihreästä möröstä, joka joskus levittäytyy pitkin lahden poukamia ja ulottaa hajulonkeroitaan asukkaiden neniin.
Toven lapsuudessa meri oli paikoin niin kirkas, että laiturilta tai veneestä saattoi nähdä Itämeren korallien eli rakkohaurun varsien tanssivan aaltojen mainingeissa. Silloiset uintipaikat ovat nykyisin kaisloittuneet.
John Nurmisen säätiön viesti on selvä: ravinteet, myrkyt, jätemuovit, ryöstökalastus ja ennen kaikkea ilmastonmuutos ovat muuttamassa peruuttamattomasti merten ekosysteemiä.
Käsissämme on hätätila. Sellaista Tove kuvasi 1930-luvulla maalaamissaan akvarelleissa, joissa hän sijoitti meren
saarille tummia peikkohahmoja. Yksi teos esittää saarta, jolla

kohoavan majakan ympärillä on vihreänkellertävää vettä.
Muumi soutaa punaisella veneellä majakalta poispäin.
Turvattomuutta, pelkoa ja ahdistusta oli ilmassa ennen
toista maailmansotaa. Ja sitä on myös nyt. Aiempien sukupolvien ymmärtämättömyyden ei pidä korvaantua välinpitämättömyydellä. Muumit eivät jäisi ihmettelemään, kun
katastrofi lähenee.

Rakas, vihainen pikku luoto
Koskaan ei voi tietää, onko merellä mahdollista rantautua
kallioisille saarille juuri tiettynä päivänä vai ei. Varsinkin
avomerellä sijaitsevan Klovharun rantautumispoukama on
haastava: se on kivikkoinen eikä täysin tuulilta suojassa.
Tänään Cay arvioi, että seikkailu on mahdollinen. Juuri
mahdollisuuksia meri symboloi Toven tuotannossa.
”Muumipeikko tietää, että tästä alkaa muutos eikä pelkkä
seikkailu”, hän kirjoitti Muumipappa ja meri -teokseensa.
Tove taisi kaivata koko elämänsä ajan vetäytymispaikkaa. Sotavuosina hän haaveili taiteellisesta piilopaikasta
Marokossa tai Baskimaalla.
Tove onnistui saamaan mökin Klovharulle vuonna 1965,
pitkällisten neuvottelujen ja päättäväisyytensä seurauksena.
Hän kuvailee tätä teoksessaan Haru, eräs saari (1996).

JOHANNES RUNEBERG

”Muumipeikko tietää, että tästä alkaa muutos
eikä pelkkä seikkailu.”

Aallot kiertävät
Klovharun syleilyynsä ja ryskyvät
ulapan puolella.
Kallioisella saarella
ihmisen ympärillä
on tilaa, ja Tove
nautti siitä, että sai
olla siellä rauhassa
julkisuudelta.
MA AL LA
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”Me olemme saaressa
asuvaa väkeä, ja kaikki
jotka tänne tulevat
saisivat pysyä poissa.”
ikkunasta saattaa tarkkailla meren tyrskyjä, ja toiselta puolelta taas sammaleisen kallionpinnan elämää.
Merellä makea vesi on arvokasta. Niinpä Tove ja Tuulikki
keräsivät sadeveden talteen. Kallionkoloista vettä pystyi
imeyttämään rättiin, josta sen saattoi puristaa kasteluvedeksi perunalle, joka kasvoi rakkoharupenkissä.
Nykyisin Pellingin kotiseutuyhdistys huolehtii mökistä
ja vuokraa sitä kesäisin taiteilijoille. Yhdistys on säilyttänyt
mökissä lähes kaiken ennallaan, vain petivaatteet ja muutama käyttöastia ovat uusia.
Suurelle yleisölle saari ja mökki ovat avoinna vierailuviikolla. Klovharulla vierailuja on rajoitettava, sillä ihmiset
tuovat mukanaan roskia, häiritsevät linnustoa ja täyttävät
saaren huussin. Jonkun on se tyhjennettävä.

Parhaimmillaan rajuilmassa

Toven lapsuuden
perheen entiseltä
kesäpaikalta vie
polku venevajaan.
Siellä odottaa Cay
Gustafssonin isän
veistämä puuvene,
jolla hän haki Janssonit keväisin matkustajalaivalta. Nyt
matkaan lähdössä
Cay, Nina Sarnow ja
Lisbeth Forss.
Veneen tiikkipuinen
laatta ”Albertina
Pellinge” on Toven
suunnittelema.
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Joskus Tove ja Tuulikki eivät päässeet saareltaan rannikolle päiviin, joten heidän oli varauduttava hätämuonalla.
Tove kuvasikin saarta ”vihaiseksi pikku luodoksi”, joka oli
kuitenkin samalla hyvin rakas paikka.
Kun saamme jalkamme Klovharun kallioille, ympärillä on tilaa: kalliota, merta ja taivasta. Lumon rikkovat yllä
kirkuvat tiirat. Saari on ilmiselvästi heidän reviiriään. Aava ulappa vaihtuu horisontissa ilmakehään.

Mökissä kaikki ennallaan
Voimakkaan tuulen puuskissa ihminen on meriluodolla
hauras. Turvan sija on piskuinen mökki, joka lepää kallioiden suojassa. Sisältä rakennus on tilaihme: noin 20 neliön
tilassa on keittiö, olohuone, makuuhuone, työpiste ja lautalattialla on luukku, josta pääsee saunaan ja kellariin.
Ikkunat avaavat maailman joka suuntaan: Idästä voi ihailla pieneen lampareeseen laskeutuvaa kuunsiltaa. Sivu-

Saari merkitsi Tovelle turvaa, vapautta ja yksinäisyyttä.
”Me olemme saaressa asuvaa väkeä, ja kaikki jotka tänne
tulevat saisivat pysyä poissa”, Kesäkirjan isoäiti sanoo.
1960-luvun lopulla Tove oli väsynyt seuraelämästä. Saarella lappasi väkeä, kutsuttuja vieraita ja kuokkavieraita.
Pahaa mieltä helpotti irtonaisten kivien vierittely ja niistä
rakentaminen.
”Minä rakastan kiveä: jyrkännettä joka putoaa pystysuorana mereen ja kalliota jolle ei voi kiivetä ja piikiveä taskussani”, Tove kirjoitti Haru, eräs saari -kirjaansa.
Hän päästi isoja lohkareita vierähtämään kalliolta
mereen. ”Kun ne jylistävät matkaan, ilmaan jää kirpeä
rikin tuoksu.”
Mereen liittyy myös vaaroja. Tovelle se oli jo lapsena selvää. 13-vuotias Tove kirjoitti päiväkirjaansa, kuinka ukkonen ja rajuilma veivät laiturin mennessään.
”Aina kun tuli rajuilma, isä vei meidät veneellä merelle,
hän rakasti myrskyä.”
Niin taisi Tovekin tehdä. Kun teltta Klovharulla 60-luvulla halkesi myrskyssä. Se oli Tovesta ”suurenmoisen
kaunista”.
Kun Tove oli jo 78-vuotias, Toven ja Tuulikin vene upposi
saaren satamaan eräässä myrskyssä. Cay epäilee, että se oli
merkki Tovelle luopua saaresta.
”Heille oli kunnia-asia pärjätä saarella itsenäisesti.”
Kun teemme lähtöä, tuuli on tyyntynyt, ja aurinko lämmittää kasvoja. Mitä ihminen oikeastaan tarvitsee ollakseen onnellinen?
Tove muotoili elämän tarkoituksen 1946 kirjeessään silloiselle rakastetulleen, ohjaaja Vivica Bandlerille: tehdä
työtä, rakastaa ja leikkiä.
Puhtaan meriluonnon keskellä hän ei kaivannut mitään
muuta.
Lähteenä käytetty myös: Boel Westin: Tove Jansson – Sanat, kuvat,
elämä (Schildts 2008).

