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Muumipeikko ihastuu kesän sesonkimukissa
- Arabian sesonkimukien sarja täydentyy ”Hetki rannalla” -astioilla
Arabian muumiastiat täydentyvät odotetusti kesätuotteilla, kun neljä vuotta sitten alkanut
sarja täydentyy viimeisellä kuvituksella ja saa siten myös tarinan myötä onnellisen
päätöksen. Kesän sesonkimuki on nimeltään ”Hetki rannalla” ja se sukeltaa herkkiin
tunnelmiin, kun Muumipeikko ihastuu Primadonnaan – tuohon kuvankauniiseen sirkuksen
päätähteen, jonka tulva on saartanut Muumilaaksoon. Neitojen vaatimukset ja
mustasukkaisuus saavat miehet kyllästymään ja seurue jakaantuu kahtia. Miehet ja naiset
perustavat oman leirinsä ja leirien välisenä sanansaattajana toimii Primadonnan hevonen,
joka puolestaan esiteltiin suurelle yleisölle vuoden 2012 kesän sesonkiastioissa.
Arabia on perinteisesti tuonut markkinoille sesonkituotteita täydentämään melko
vakiintunutta hahmomukien sarjaa. Kesän sesonkituotteet ovat saatavilla vain rajoitetun
ajan ja niiden kuvituksessa suunnittelija Tove Slotte on pyrkinyt tuomaan paitsi vähemmän

tunnettuja sivuhahmoja tutuksi, toisaalta syventämään tarinallisuutta, joka on vahvasti
kuvitusten takana.
Kesän 2015 astiat ovat sarjansa viimeiset sesonkituotteet, jotka saivat alkunsa vuonna 2012,
kun Primadonnan hevonen esiteltiin yleisölle. Siitä alkoi tarina, joka nyt saa onnellisen lopun,
kun Muumipeikko seikkailun kautta päätyy takaisin Niiskuneidin luokse – yhtä ihastuneena
kuin ennenkin.

Muumipeikko haluaa pelastaa Primadonnan tulvan keskeltä
”Hetki rannalla” -astioiden kuvitus on poimittu tarinasta Muumipeikko ihastuu, joka lukeutuu
Tove Janssonin ensimmäisiin sarjakuviin.
Muumilaaksossa on satanut vettä jo kuukausien ajan ja sade aiheuttaa valtavan tulvan.
Muumiperhe lähtee pelastamaan hätään joutuneita ja pian Muumipeikko huomaa
kokonaisen sirkuksen joutuneen veden valtaan. Hän miettii onko sirkuksen Primadonna jo
pelastettu, mutta löytääkin sen sijaan Primadonnan hevosen. Myöhemmin samana iltana
hän löytää kuvankauniin Primadonnan, johon hän ihastuu silmittömästi.
Pian Muumipeikko ja Emeraldo – tuo sirkuksen voimamies – löytävät toisistaan neitejä
parempaa seuraa kyllästyessään naisväen vaatimuksiin ja mustasukkaisuuteen. Miehet
pystyttävät rannalle leirin, jossa he kalastelevat ja nauttivat auringonpaisteesta. Naisväen
leiri saa seuraa Mymmelistä ja Pikku Myystä, ja he pitävätkin yhdessä huolen siitä, etteivät
miehet ole tervetulleita.
Tarina saa onnellisen lopun, kun Muumipeikko pääsee pelastamaan neitoja hädästä:
hattivatit hyökkäävät yöllä naisten kimppuun ja sanansaattajana toiminut Primadonnan
hevonen vie viestiä miehille. Muumipeikko pääsee kuin pääseekin pelastamaan
sydänkäpynsä, joka on tietysti Niiskuneiti.
Seikkailu on ohi ja Muumiväki palaa puujaloilla takaisin Muumitaloon, jossa on vettä enää
talo rappusiin asti.
Kesän raikkaus ja seikkailumieli värittävät sesonkiastioiden kuvitusta
Kuvittaja Tove Slotte on halunnut tuoda kesän sesonkituotteisiin raikkaita värejä ja
aavistuksen tarinallisempaa otetta: sesonkituotteissa sukelletaan hetkeksi syvälle
alkuperäiseen tarinaan, joka vie mennessään sekoittaen todellisuuden ja haaveet.
Sivuhahmot vaativat Muumeja sopeutumaan uusiin tilanteisiin ja usein yllyttävät melko
yltiöpäisiin kokeiluihin. ”Tematiikka toimii sesonkituotteissa mainiosti ja lopputuloksena on

ollut raikas ja värikäs kesäastioiden sarja: ”Primadonnan hevonen” 2012, ”Niiskuneiti ja
runoilija” 2013 sekä ”Purjehtien” 2014, täsmentää Muumi-tuotteiden tuotepäällikkö Nora
Haatainen.
Tuote- ja suositushintatiedot
Uudet sesonkiastiat tulevat myyntiin 16.4.2015.

Muki 0,3 l, 23,80€

Kulho 15 cm, 24,90€

Lusikka ”Muumipeikko puujaloilla”,
10,50€

Lusikka ”Primadonnan hevonen”,
10,50€
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