Julkaisuvapaa 15.1.2015

Muumitarinoiden sisarukset uudistuvat Arabian mukeissa
Pikku Myyn ja Nuuskamuikkusen persoonalliset hahmot korostuvat herkullisissa väreissä
ja hahmoilleen tyypillisissä askareissa uudistetuissa astioissa. Arabia halusi uudistaa
Muumi-tarinoiden sisarukset yhtä aikaa – Pikku Myyn ja Nuuskamuikkusen hahmot
ovatkin uusissa kuvituksissa luonteikkaissa rooleissaan. Pikku Myyn räväkkään
luonteeseen sopii ilotteleva punainen, kun taas Nuuskamuikkusen rakkaus luontoon
pääsee oikeuksiinsa vihreän sävyissä.
Fiskars Groupiin kuuluva Arabia juhlii vuonna 2015 Muumien 70-vuotisjuhlaa:
ensimmäinen Muumi-kirja julkaistiin vuonna 1945 ja tarinat ovat vuosien saatossa
riemastuttaneet niin kotimassaan Suomessa kuin kansainvälisillä markkinoilla.
Tove Jansson loi ensimmäisen muumikirjansa, Muumit ja suuri tuhotulva, tuomaan iloa
sodan synkkiin vuosiin ja se julkaistiin vuonna 1945. Nyt monia vaiheita ja vuosikymmeniä
myöhemmin nämä kaikkien rakastamat Muumit täyttävät pehmeän pyöreät 70 vuotta!
Juhlavuosi alkoi Muumitalo-mukista, joka tuli kauppoihin vuoden alusta ja jää pysyväksi
osaksi klassikkomukien sarjaa.

Pikku Myy mahtuu hillopurkin päälle istumaan
Pikku Myy on uutuusmukissa juuri niin pikkuinen kuin kuuluu ollakin: hän istuu pöydän
päällä leikkimässä sokeripaloilla ja haluaa auttaa Mammaa hillon tekemisessä. Astioiden
kuvitus on peräisin Tove Janssonin sarjakuvasta Muumipeikko ja velvollisuudentunne.
Tarinan alussa muumiperheessä vierailee Velvollisuudentunteen Yhdistyksen jäsen, joka
moittii muumeja huolettomasta elämäntavasta. Muumiperheen jäsenille tulee huono

omatunto ja kukin yrittää tahoillaan elää hieman vastuullisemmin. Muumimamma päättää
tehdä vielä enemmän hilloa ja Pikku Myy haluaa auttaa häntä. Hän on kuitenkin niin pieni,
että päätyy istumaan hillopurkin päälle.

Nuuskamuikkunen tapaa Muumit ensimmäistä kertaa
Uusissa astioissa Nuuskamuikkunen tapaa Muumit ensimmäistä kertaa. Alkuperäiskuvitukset
ovat sarjakuvasta Muumipeikko, joka on ensimmäinen Tove Janssonin piirtämä
muumisarjakuva. Muumipeikko ja Niiskuneiti istuvat puussa, kun Nuuskamuikkunen ilmestyy
paikalle idean kera; muumit ovat tarinassa ansainneet rahaa ja miettivät, mitä tekisivät sillä.
Nuuskamuikkusen ehdotuksesta he ostavat hedelmäpuun siemeniä, mutta pian
huomaavatkin saaneensa hattivatin siemeniä. Hetken henkäyksessä heillä on kokonainen
hattivattiarmeija riesanaan!

Tuote- ja suositushintatiedot
Uudet Pikku Myy ja Nuuskamuikkunen -astiat tulevat myyntiin 1.3.2015.

Muki 0,3 l, 19,10€

Kulho 15 cm, 24,90€

Lautanen 19 cm, 22,40€

Muki 0,3 l, 19,10€

Kulho 15 cm, 24,90€

Lautanen 19 cm, 22,40€
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