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Muumin päivä -muki kannustetaan  
ostamaan verkosta 
- Verkkokaupan lisäksi muki saatavilla vain 

koronavirusepidemian leviämisalueen  
ulkopuolella sijaitsevissa Iittalan myymälöissä 

 

Moomin by Arabian Muumin päivä -erikoismuki on saatavilla ensisijaisesti verkkokaupoissa 
arabiastore.fi ja Moomin.com. Myymäläsaatavuus on rajattu koronavirusepidemian leviämisalueen 
ulkopuolisiin Iittalan myymälöihin. Helsingin keskustaan suunniteltua Muumin päivän pop-up-
myymälää ei toteuteta. 

 
 

"Muutoksia Muumin päivä -mukin jakeluun on tehty, koska vastuullisuus on meille tärkeää ja työntekijöidemme ja 
asiakkaidemme terveydestä ja turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaista. Muumimukit herättävät paljon 
mielenkiintoa ja niitä keräillään aktiivisesti. Välttääksemme mahdolliset ruuhkat ja jonotuksen leviämisalueilla, koemme 
vastuullisempana jättää koronaepidemian leviämisalueella sijaitsevat fyysiset myymälät kokonaan erikoismukin myynnin 
ulkopuolelle. Emme myöskään toteuta Helsingin keskustaan suunniteltua pop-up myymälää," kertoo 
liiketoimintajohtaja Mikko Lehmuskoski. 



 

 

 
Muki tulee myyntiin arabiastore.fi sekä Moomin.com -verkkokaupoissa 9.8.2021 klo 00.00 alkaen ja leviämisalueen 
ulkopuolella sijaitsevissa Iittalan omissa myymälöissä alkaen 9.8.2021 myymälöiden normaalien aukioloaikojen 
mukaisesti. Suomen Moomin Shop -myymälöissä mukia myydään vain Helsinki-Vantaan lentokentällä. Mukia on 
saatavilla rajoitettu erä ja niitä myydään niin kauan kuin varastoa riittää.  
 
Tänä vuonna mukin myyntiä ei myöskään ole rajattu yhteen päivään kuten vuonna 2018, vaan mukia on saatavilla 
rajoitettu erä niin kauan kuin varastoa riittää. 
 
"Kannustamme asiakkaitamme ensisijaisesti tekemään ostoksia verkkokaupassa. Niissä myymälöissä, joissa mukia 
myydään, on huolehdittu tarkoin turvatoimista: tarjolla on käsidesinfiointiainetta ja suojamaskeja, jonotusta 
myymälöiden ulkopuolella ohjataan, paikalle on tarvittaessa varmistettu turvahenkilöstöä ja myymälöihin otetaan 
kerrallaan sisään vain rajattu määrä asiakkaita, jotta turvavälien pitäminen ja mukava ja turvallinen asiointi myymälässä 
voidaan varmistaa. Henkilökuntamme käyttää kasvomaskeja kaikissa myymälöissä," sanoo Lehmuskoski. 
 
Muumin päivä 9. elokuuta 
 
Kirjailija ja kuvittaja Tove Jansson syntyi elokuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1914. Vuonna 2004, tasan 90 vuotta 
myöhemmin Muumin päivää juhlittiin ensimmäisen kerran kunnianosoituksena hänen taiteelliselle työlleen. Muumin 
päivästä on tullut maailmanlaajuinen ilmiö ja silloin järjestetään erilaisia Muumi-aiheisia tapahtumia ja juhlallisuuksia.   
 
Muumipeikon odotus kevään ensimmäisenä päivänä   
 
Arabian vuoden 2021 Muumin päivä -mukin kuvitus on peräisin Tove Janssonin Taikatalvi-teoksesta vuodelta 1957 ja 
Laulukirjasta Visor från Mumindalen vuodelta 1993.  
 
Käsin piirretyssä kuvituksessa nähdään tunnelmallinen kevätpäivä ja ilta-aurinko. On kevään ensimmäinen päivä ja 
Muumilaakson läpi virtaava joki on sulanut. Muumipeikko ja Muumimamma istuvat sillankaiteella odottamassa 
Nuuskamuikkusta, joka palaa talven jälkeen pitkältä vaellukseltaan. Muumin päivä -muki myydään kauniissa 
lahjapakkauksessa, joka toistaa tunnelmallista kuvitusta.  
 
 
Muumin päivän erikoismukin myynti alkaa maanantaina 9.8.2021 verkkokaupassa arabiastore.fi ja moomin.com klo 00.00. 
Koronavirusepidemian leviämisalueen ulkopuolisissa Iittalan myymälöissä myynti alkaa 9.8.2021 myymälöiden normaalien 
aukioloaikojen mukaisesti.  Ajankohtaiset myymälämyyntitiedot voi tarkistaa www.arabiastore.fi. Muumin päivä -mukeja on 
saatavilla rajoitettu erä ja niitä myydään siihen asti kun tuotteita riittää. Kertaostos max. 6 mukia asiakasta kohti. Helsinki-Vantaan 
lentokentän Iittala-myymälöistä sekä Moomin Shopista mukia on saatavilla normaalisti. 



 

 

Tuotetiedot: 
 

     

     

Muumin päivä -muki 0,3L, 
€29.90 

 Muki toiselta puolelta   

 
 
Lisätietoja: 
Mirka Paasikangas, PR & Communications Manager, Finland & Baltics 
mirka.paasikangas@fiskars.com 
p. 0400 270 935 
 
Lotta Hurttila, PR & Communications Manager, Global 
lotta.hurttila@fiskars.com 
p. 040 547 3119 
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