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Esi-isän erikoiset syksyllä
kaupoissa

Syksy tuo Muumien Esi-isän uudelleen päivänvaloon, kun Arabian Muumituotteet täydentyvät Esi-isän erikoistuotteilla. Esi-isän perusvalikoimaa
täydentävät keraaminen purkki ja kaadin. Erikoistuotteet ovat kaupoissa
syyskuussa 2016.

Esi-isä on Arabian 29. klassikkohahmo
Muumien Esi-isä esitellään Tove Janssonin Taikatalvi-teoksessa ensimmäisen
kerran vuonna 1957. Arabia esitteli puolestaan kiehtovan hahmon
ensimmäisen kerran vuonna 2015 talven sesonkiastioissa, joissa
tarkkasilmäiset näkivät sen roikkuvan Muumitalon salongin kattokruunussa.
Maaliskuussa 2016 Arabia vakiinnutti Esi-isän hahmon osaksi
klassikkotuotteiden valikoimaa.
Arabia aloitti klassikkotuotteiden pitkäjänteisen suunnittelun vuonna 1999,
jolloin ilmestyivät ensimmäiset neljä hahmotuotetta: Muumimamma,
Muumipappa, Muumipeikko ja Pikku Myy. Klassikkotuotteiden idea on esitellä
Muumi-tarinoiden hahmoja ja niiden luonnetta pelkistetyssä taustassa, jossa
hahmo puuhastelee jotain itselleen tyypillistä. Hahmotuotteet muodostavat
tänä päivänä Arabian Muumi-valikoiman sydämen 29 hahmoaiheisella
tuotteellaan.

Esi-isällä on erikoinen luonne
Muumien Esi-isä on erikoinen hahmo, sillä se ei puhu mitään. Muumipeikko
kohtaa Esi-isän ensimmäistä kertaa uimahuoneella herättyään kesken
talviunien. Muumipeikko päästää Esi-isän vahingossa komerosta ulos ja se
muuttaa Muumitaloon asumaan. Esi-isä vaeltaa muun muassa öisin vintille,
josta se raahaa tavaraa salonkiin. Se myös siirtelee esineitä ja kääntää tauluja
nurinpäin seinillä.
Koko tarina ja Esi-isän erikoinen luonne on kuvitettu Arabian Esi-isä
tuoteperheeseen. Kuvituksissa nähdään myös Esi-isän rakkain esine eli
punainen ja koristeellinen pellin nauha, jota se vaalii huolella.
Esi-isä asuu Muumitalon kaakeliuunissa, sillä Esi-isien tavoin se on pienempi
kuin nykyiset Muumit. Sen häntä on kuitenkin samanpituinen kuin Muumeilla
yleensä, mutta se vain näyttää tavallista pidemmältä pienessä otuksessa. Sillä
on tuuhea karvapeite ja aivan samanlainen kuono kuin Muumeilla.

Kun kevät koittaa ja Muumitalon muut asukkaat heräävät. Muumipeikko
kiiruhtaa kertomaan Muumimammalle, ettei kaakeliuunia enää koskaan saa
sytyttää palamaan, sillä Esi-isä asuu siellä. “Ei tietenkään”, rahoittelee
Muumimamma Muumipeikkoa aivan kuin tietäisi, mitä tuona erikoisena talvena
on tapahtunut, jolloin Muumipeikko heräsi kesken unien.

Purkki 0,3l

Kaadin 1,0L

Tuotteet ovat saatavilla 1. syyskuuta 2016 alkaen.
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