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• Silinterihattuinen Sisäpiirin 
puheenjohtaja kolkuttaa ikiai-
kaisella kävelykepillä keinote-
koisen kannon oveen herättääk-
seen murmelin. Apulaismurme-
linkäsittelijä avaa oven ja nostaa 
maailmankuulun Phil-murmelin 
yleisön nähtäväksi.

Murmeli on aikeissa ennustaa 
kevään sään. 

Tuhannet ihmiset ovat saapu-
neet Yhdysvaltojen Pennsylvani-
an maaseudulle Punxsutawneyn 
pikkukylään ennustusta kuule-
maan. Innokkaimmat ovat odot-
taneet aamun valkeamista pak-
kasessa aamukolmesta lähtien.

Puoli kahdeksalta murmelin on 
aika puhua. Se valitsee kahdesta 
kannolle asetetusta paperikäärös-
tä toisen. Sisäpiirin varapuheen-
johtaja lukee käärön sisällön va-
kavana ääneen.

Tänä vuonna Phil ennustaa ke-
vään tulevan aikaisin. Kansa puh-
keaa hurraahuutoihin.

murmelipäivän viettäminen 
Punxsutawneyssä on monen ame-
rikkalaisen listalla asioista, jotka 
he haluavat kokea kerran elämäs-
sään. Ulkomaillakin tapahtuma 
on monille tuttu Bill Murrayn 

tähdittämän 1990-luvun kome-
diaelokuvan Päiväni murmelina 
ansiosta.

Kaikille kerta elämässä ei kui-
tenkaan riitä. Neljän tunnin ajo-
matkan päässä New Jerseyssä 
asuva Al Donst, 63, on paikalla 
jo 14. kertaa.

– Kaikki täällä ovat aina hyväl-
lä tuulella. Rakastan tätä tunnel-
maa, hän kertoo.

Talviyön viettäminen taivasal-
la murmelia odottaen voi kuulos-
taa pähkähullulta. Murmelilavalla 
on kuitenkin aamukolmesta alka-
en tauotta viihdeohjelmaa, jonka 
seuraaminen on olennainen osa 
elämystä.

Punxsutawney on kaukana 
rannikon suurkaupungeista. Sen 
huomaa ohjelmasta. 

Murmelipäivän virallinen bändi 
soittaa countryä. Päivän kunin-
kaaksi ja kuningattareksi kruu-
natut nuoret vilkuttavat alamai-
silleen ujoina. Julkkisvieraana on 
Miss Pennsylvania -kauneusku-
ningatar.

Vähän ennen aamunsarastusta 

nähdään kuitenkin maailmanluo-
kan ilotulitus, joka vetää vertoja 
jopa New Yorkin maankuululle 
itsenäisyyspäivän ilotulitukselle.

murmelipäivä ei äkkiseltään kuu-
losta romanttiselta tapahtumalta. 
Silti joka vuosi Punxsutawneyyn 
saapuu pariskuntia, jotka halu-
avat mennä naimisiin tai uusia 

vihkivalansa keskellä murmeli-
hulinaa.

William, 45, ja Kimberley Clif-
ton, 53, juhlivat kymmenvuotis-
hääpäiväänsä valanuusimissere-
monialla Punxsutawneyssä Päivä-
ni murmelina -elokuvan hengessä.

Kun nettitreffipalvelun kaut-
ta tavanneet Cliftonit alun perin 
tutustuivat toisiinsa, yksi ensim-

mäisiä heitä yhdistäviä tekijöitä 
oli se, että he molemmat pitävät 
murmelielokuvasta. Siksi he va-
litsivat sääennustuspäivän hää-
päiväkseen.

Punxsutawneyssä he ovat pyr-
kineet tekemään kaiken mahdol-
lisen samalla tavalla kuin eloku-
vassa. Kännykän herätyskello on 
esimerkiksi säädetty soittamaan 
kappaletta I’ve Got You Babe, joka 
elokuvassa kaikuu aamuisin Bill 
Murrayn hahmon kelloradiosta.

tapahtuman ja elokuvan ansi-
osta turismi on tärkeä tulonlähde 
pikkukylälle, johon matkailijat ei-
vät ilman Phil-murmelia taatus-
ti eksyisi.

Kylä ottaakin murmelistaan 
kaiken irti. Phil elää kirjastossa 
isossa terraariossa, jonne näkee 
myös ulkoa. Näin turistit voivat 
koska hyvänsä piipahtaa sitä ter-
vehtimässä.

Kylän katuja koristaa sarja sa-
mannäköisen murmelipatsaan eri 
versioita. Sairaalan edessä patsas 
esittää lääkäriä, kukkakaupan luo-
na sen pinta on kuvioitu kukka-
mosaiikilla.

Murmelipäivän päänäyttämönä 
toimiva lava kylän ulkopuolella on 
aina avoinna vierailijoille.

Suurin osa matkailijoista saa-
puu kuitenkin kylään nimen-
omaan Murmelipäivänä. 

Pikkukylällä ei ole minkään-
laisia mahdollisuuksia majoittaa 
vieraiden tulvaa. Keskustan ma-
jatalon huoneisiin on viiden vuo-
den jono.

Moni ajaa paikalle illaksi, juh-
lii yön ja palaa aamulla kotiinsa. 
Kahden tunnin ajomatkan päässä 
asuva 36-vuotias Ryan Teti ker-
too nukkuneensa autossaan rau-
takaupan parkkipaikalla. Kymme-
net ihmiset yöpyvät makuupus-
seissa kylän kerhotalon lattialla.

Kevät on ovella, murmeli povaa
●● Tuhannet amerikkalaiset kerääntyvät 

helmikuisena talviyönä maaseudulle 
ennustusta kuulemaan. 

●● Murmelipäivänä jyrsijä kömpii 
legendan mukaan kolostaan. Jos se ei näe 
varjoaan, kevät on lähellä. Phil-murmeli 
lupasi, että kohta lämpenee.

Paras taPa nauttia Murmelipäivästä on hulluttella täysillä.

Mikä?

1800-luvun  
perinne

  • Punxsutawneyssä on vietet-
ty Murmelipäivää (Groundhog 
Day) 1800-luvulta saakka. 

  • Tapahtuma on kuitenkin 
muuttunut paljon vuosien 
saatossa.

  • Pennsylvanian ensimmäise-
nä asuttaneet uudisraivaajat 
uskoivat, että auringonpaiste 
kristillisenä pyhänä, kynttilä-
päivänä 2. helmikuuta, merkitsi 
lumista kevättä.

  • Tästä syntyi legenda, jonka 
mukaan kevään sään voi en-
nustaa siitä, näkeekö kyntti-
läpäivän aamuna kolostaan 
noussut murmeli varjonsa. Jos 
varjo näkyy, jyrsijän uskotaan 
vetäytyvän takaisin koloon-
sa kuudeksi viikoksi kevättä 
odottamaan. Jos varjoa ei näy, 
kevät on lähellä ja murmeli jää 
ulkoilemaan.

  •Murmelipäivää juhlitaan 
Yhdysvalloissa ja Kanadassa 
monilla muillakin paikkakun-
nilla kuin Punxsutawneyssä. 
Punxsytawneyn juhla on kui-
tenkin maan suurin.

sisäPiirin varaPuheenjohtaja Jeff Lundy nostaa Phil-murmelin yleisön nähtäväksi. Taustalla apulaismurmelinkäsittelijä Ron Ploucha.

”Kaikki täällä ovat aina 
hyvällä tuulella. Rakastan 
tätä tunnelmaa.”
AL DonsT

al Donst osallistuu Murmelipäivään joka vuosi.


