
Laskiais sanomat

arsinainen las-
kiaispäivä on 
tiistai, se on 

viimeinen päivä jolloin 
liha oli sallittua ja siitä 
on seitsemän viikkoa 
pääsiäiseen. Seuraavana 
päivänä, tuhkakeski-
viikkona, alkaa paasto. 
Laskiaissunnuntai toimi 
pääasiallisesti vain muis-
tuttajana siitä, että laski-
ainen oli lähestymässä ja 
paasto alkamaisillaan. 

Roomalaiskatolisissa 

kulttuureissa laskiainen 
on karnevaalijuhla, jossa 
päästään irrottelemaan 
ja riehumaan. Karne-
vaalikulkueet valtaavat 
kadut, kylät ja kaupungit 
rientävät ilonpitoon, vii-
meiseen ponnistukseen 
ennen paastoa.  Karne-
vaali sananakin juontaa 
laskiaisesta alkavasta 
paastosta ja tarkoittaa 
jäähyväisiä lihalle lati-
naksi.

Us k o n p u h d i s t u s 

vapautti pohjoismais-
sa laskiaisen paaston 
ikeestä ja samalla paas-
ton alkamiseen liitty-
västä karnevalismista. 
Tästä huolimatta se on 
säilyttänyt, muista kir-
kollisista juhlapäivistä 
poikkeavan, riehakkaan 
ja iloisen luontonsa. Us-
konnolliset puolet jäivät 
pohjolassa melko vähäi-
siksi ja laskiaista alettiin 
Lutherin teesien jälkeen 
viettämäänkin lähinnä 

työn juhlana. 
Nykyään laskiainen 

on reippailuhenkinen 
kansanjuhla, jossa pos-
ket punaisina ja vaatteet 
lumisina syödään her-
nekeittoa paperilauta-
silta ulkosalla. Mäkeä 
lasketaan ja huudetaan. 
Monilla paikkakunnilla 
onkin jo perinteikkäitä 
laskiaisriehoja ja mäen-
laskutapahtumia. q

TerveTuloa laskiaisen riehaan

Ilonpidosta paaston aikaan

     Ajan patinan

   Muistoja entisaikain laskiaisenvietosta.
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Nuoret työntämässä rekeä laskiaisena Kurkijoen Särkijärvellä  
Kuva: Pekka Kyytinen 1930-luku. Museovirasto - Musketti. 
Kansatieteen kuvakokoelma, Pekka Kyytisen kokoelma

                       ervetuloa Ras-
vainen Tiistai, 
olkoon pulla-

si sokerista ja rokkasi 
lihaisaa. Viimeisenä 
päivänä ennen paastoa 
hernekeittoihin lisätään 
vielä emännän selän ta-
kana läskin siivu ja lihaa 
pyydetään laittamaan 
pataan normaalia run-
saammin.

Laskiaisena herkutel-
tiin alueesta ja tavoista 
riippuen talviaskareiden 
valmistumiselle, päi-
vien pitenemiselle tai 
paaston alkamiselle. 
Muinaissuomaisessa pe-

rinteessä Laskiainen on 
ollut työn juhla, mutta 
kristilliset vaikutteet 
ovat antaneet sille paas-
toon valmistautumisen 
säväyksen.

Laskiaisen nimen al-
kuperän on oletettu ole-
van laskea-verbistä, eli 
päivä tarkoittaisi paasto-
päivien laskemisen aloit-
tamista. Toinen suosittu 
selitys on laskeutua 
-sana, joka sopisi myös 
mäkeen, mutta tarkoit-
taa paastoon laskeutu-
mista, viimeisen riehan 
kautta. Riehakkuudessa 
näkyy niin vanhan kuin 

uuden luontainen yh-
teensulautuminen.

Laskiainen on alku-
jaan ollut pakanallinen 
juhla, joka sopeutui kris-
tilliseen ympäristöön 
harvinaisen luontevas-
ti. Viimeinen juhla ja 
herkutteluhetki ennen 
paaston alkamista oli 
aikoinaan talvitöiden 
päätösjuhla, kevään 
koittamisen rieha. Sa-
maa riehakkuutta on 
paastonalusajan juhlissa 
maailmallakin samba-
karnevaaleista hillitym-
piin paraateihin. q

Mäkihyppääjä ilmassa koululaisten 
mäenlaskukilpailuissa, 1900-luvun alku. Mu-
seovirasto - Musketti, historian kuvakokoelma.
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atolisena ai-
kana paasto 
muodosti ate-

riallisen poikkeustilan 
ja samalla antoi elantoa 
Sisä-Suomen kalastaja-
taajamille. Kalat olivat 
hyväksyttyä ravintoa 
paaston aikana, joten 
kalamiehillä oli laskiai-
sesta pääsiäiseen oikein 
mukavat oltavat, mikäli 

saalista oli vielä jäljellä 
myytäväksi. Muun mu-
assa Manamansalossa, 
Ärjänsaaressa ja Säräis-
niemellä vähärasvaisten 
järvikalojen kuivatta-
minen kuivissa mänty-
maastoissa kapakaloiksi 
muodostui jopa osaksi 
paikallista identiteet-
tiä, kalojen kuivuessa 
jokaisella aurinkoisella 

aukealla keväästä alku-
talveen.

Kapakalat olivat pit-
kän paaston ajan vuok-
si arvokkaita ja jopa 
kirkon kymmenykset 
oli mahdollista maksaa 
niillä. Hyvin säilyvät 
kapakalat toimivat 
myös kirkkojen kasso-
jen täytteenä reaaliva-
luuttanakin, paastojen 

aikaan papit kävivät 
ahkerasti kauppaa pal-
kaksi ja kymmenyksinä 
saaduilla kapakaloilla. 
Hyvän saatavuuden 
vuoksi kaloilla harras-
tettiin myös pienimuo-
toista ulkomaankaup-
paa muun muassa 
Ruotsin suuntaan. q

V

Kapakaloja kalamiehiltä
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Suomessa laskiaisen 
ilonpito talonpo-
jilla on keskittynyt 

mäenlaskuun ja loppu-
talven leikkeihin. Mä-
enlaskulla ennusteltiin 

leikkimielisesti myös 
tulevaa vuotta, mitä 
pidemmälle pulkka tai 
kelkka liukui, sitä pi-
demmiksi pellavat kas-
voivat tulevana vuonna. 

Rekihurjastelut ja 
jääkelkat kuuluivat 
jo varhaisesta kevät 
rientoihin. Luistelu-
tapahtumat saapuivat 
idän vaikutteina vas-

ta 1800-luvun alussa. 
Tanssiaisia ja naamiaisia 
on Suomen hoveissa ja 
linnoissa harrastettu 
jo 1500-luvulta, mut-
ta kansan pariin nämä 

tavat levisivät vasta 
1700-luvun lopulla ja 
yleistyivät samaan ai-
kaan luistelutapahtumi-
en kanssa.

Uskomukset ja en-
nustukset ovat ajalta 
ennen kristinuskoa, 
laskiaisen ollessa vie-
lä kevään taittumisen 
ja työn juhla. Työn-
juhlan puoli korostui 
laskiaisessa uudestaan 
uskonpuhdistuksen jäl-
keen. Kehruutyöt oli 
aikoinaan laskiaiseen 
mennessä saatava val-
miiksi, jotta päivien 
pidetessä päästäisiin te-
kemään enemmän valoa 
vaativia askareita kuto-
misesta alkaen. Laskiai-
nen muodosti ansaitun 
tauon talojen työhön 
ja toimi muistutuksena 

hyvin tehdystä työstä 
arjen keskellä. 

Myös uskomusperin-
teellä korostettiin juhla-
päivän lepotaukoa. Las-
kiaisena jos vielä kehräsi 
niin lampaat saattoivat 
sairastua, lehmät louka-
ta jalkansa ja kärpäsis-
täkin olisi kesällä hait-
taa. Naiset pukeutuivat 
puhtaaseen, valkoiseen 
paitaan ja muihin val-
koisiin vaatteisiin. He 
kampasivat ahkerasti 
hiuksiaan saadakseen 
pitkäkuituista pellavaa 
ja hamppua. Lapsille lai-
tettiin pitkistä kuiduista 
irralliset laskiaisletit. 
Iltapäivällä alkoi nuo-
rison villi mäenlasku. 
Siellä huudettiin ja hoi-
lattiin ja toivottiin talol-
le ”pitkiä pellavia”. q

Talonpoikaisia laskiaisperinteitä

Laskiaisen taikojaJos laskiaisena tuiskuaa, niin tuiskuaa 
joka päivä pääsiäiseen asti.

 
Jos laskiaisena aurinko paistaa, 

tulee hyvä vuosi.
 

Laskiaisaamuna ei vieras saa yllättää ta-
lon väkeä nukkumassa, sillä silloin käyvät 

työt huonosti ja laiskasti loppuvuotena.
 

Tulta ei laskiaisena ollut hyvä tehdä 
aikaisin, sillä mistä talosta ensimmäisenä 

savu nousi, sinne kokoontuivat kaikki 
hyttyset, kärpäset ja paarmat kesällä.

Laskiaisena lämmitettiin sauna, ja siellä 
ähkyttiin hyviä nauriita, ja mitä enemmän 
ähkyttiin, sitä suurempia nauriit tulivat.

 
Naisten hiusten täytyi olla hajalla koko 
laskiaistiistain sen tähden, että tuli 

puhtaita, kuituisia pellavia. 

Laskiaisena syötiin, jotta pyörtyä 
tahtoivat muutamat. Silloin saivat orjatkin 

olutta, palkollisetkin panosta.
 

Laskiaisena syödään, mitä joululta 
jää: sian sorkat ja pää.

2 

askiaisen runsas 
uskomusperinne 
on peruja mui-
naiseurooppa-

laisen vuodenvaihteen 
viettämisestä. Laskiai-
sena oli monien muiden 
vuotuisjuhlien lailla, ta-
pana ennustaa tulevaa 
säätä. Laskiaisen sää-
ennustukset usein 
keskittyivät kesäsään 
ominaisuuksiin. Myös 
työt tuli lopettaa ajoissa 
ja niihin liittyi runsas 
uskomusperinne niin 
karjaonneen ja kuin 
käsitöiden aineksiin 
liittyen. Laskiaistiistain 
taiat ja tekemiset liittyi-
vät naisten askareisiin ja 
käsitöihin sekä niiden 
raaka-aineisiin; pella-
vaan ja villaan. 

Pellavasatoja kasva-

tettiin muun muassa 
mäkeä laskemalla, mitä 
pidemmälle kelkka liu-
kui, sitä parempi sados-
ta tulisi. Toisella lasku-
kerralla sitten katsottiin 
vielä hampun tulevan 
vuosikasvun ennuste. 
Taian tehoa lisättiin 
huutamalla laskiessa 
pitkiä pellavia ja isoja 
nauriita. Myös ”pitkiä 
pellavia, hienoja hamp-
puja, räätikkäitä kun 
nurkanpäitä ja nauriita 
kuin lautasia” oli perin-
teikäs lorutus.

Laskiaisena sai iloita 
ja riehua, mutta ruoka-
pöydässä tuli olla äänet-
tä, jotta kesällä hyöntei-
set jättäisivät rauhaan. 
Hyvän onnen varmista-
miseksi piti työt lopet-
taa varhain iltapäivällä, 

ja saunassakin tuli ehtiä 
käydä päivänvalolla. 
Naisten oli pidettävä 
hiuksensa hajallaan 
koko laskiaistiistain ja 
pukeuduttava valkoi-

L

Keski-Espoon nuorisoseura laskiaisajelulla 
Fallåkerinmäessä.  Espoon kaupunginmuseo. 
Kokoelma Esbo Hembygdsförening noin 1926.
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seen, jotta pellavista 
tulisi puhtaita ja runsas 
kuituisia, kiiltäviä ja 
vaaleita.  q

“Huroo, huroo, huroo.
Pitkiä pellavia.

Tuppurat, tappurat toiseen taloon,
pitkiä pellavia meille.

Hiilet teille, tuhka meille.”
- Hilma Sykäri, Hyvinkää 1936

“Hurraa, pitkiä pellavia,
kuitu kun korento

ja sylkky kuin kananmuna!” 
- M. Mattila, Viljakkala 1931 

uinaiseurooppalainen vuodenvaihde ajoittuu jotakuinkin laskiaisen aikaan. Muinaiset 
vuodenvaihteet olivat myös pyhiä aikoja, jolloin pahat henget saattoivat kurkistella 
maailman taitteiden takaa. Töiden tekeminen tuli lopettaa niin kunnioituksesta kuin 

siksi, ettei herättäisi henkien huomiota. Henkien liikehdinnän uskottiin olevan erityisen vilkasta 
navettojen lähistöillä, mutta noitien ja trullien uskottiin liikkuvan laajemminkin. q

Muin a i n e n  v u o d e n v a i h d e  t ä y n n ä  k a n s a n u s k om u k s i a
M
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askiaisena tuli 
nauttia runsaasti 
rasvaisia ruokia. 
Us k o m u s t e n 

mukaan mitä rasvaisem-
paa ruoka oli, sitä isom-
miksi siat lihoivat, sitä 
enemmän lehmät lypsi-
vät ja ruokaa oli talon-
väelle tarjolla seuraava-
nakin vuonna. Rasvaisen 
appeen tarvetta lisäsi se, 
että paaston alkaminen 
tarkoitti lihasta ja mai-
dosta luopumista, joten 
laskiaisena tuli syödä 
varastoon ja herkutella 
kuin viimeistä päivää.

Rasvarieska ja rokat 
olivat perinteisiä laski-
aisruokia. Rasvarieska oli 
ohrajauhoista tehtyä lei-

PERINNERUOKIA
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ullat olivat suur-
ta herkkua, ne 
leivottiin hie-

noista valkoisista veh-
näjauhoist. Niihin pää-
asiallisesti vain rikkailla 
oli varaa, vaikka laski-
aispullia ilmestyikin 
harvinaisina herkkuina 
myös rahvaan pöytään 
kerran vuodessa. Pullat 
olivat ylimystön herk-
kuna arjessakin, eivätkä 
vain tiettyinä päivinä.

Alkuperäisen re-

septin mukaan vielä 
1700-luvulla makeissa 
pullissa ei ollut lain-
kaan täytettä ja ne tar-
joiltiin syvältä lautasel-
ta, lämpimään maitoon 
upotettuina. Vanha 
tapa ei kadonnut aiko-
jen muutosten myötä. 
Vielä 1900-luvullakin 
maaseudulla oli tapana 
syödä laskiaisena pullat 
maidon kera. 

Mantelimassa pääsi 
pullien sisälle 1800-lu-

vulla, mutta pian 
Suomessa siirryttiin 
lisäämään pullan sisään 
hilloa, joka oli huomat-
tavasti edullisempaa ja 
helpommin saatavilla. 
Kermavaahtoa kondiit-
torit lisäsivät pullien 
halkaistujen lakien alle 
vasta 1900-luvun puo-
lella.

Maitoon upotettujen 
laskiaispullien historia 
tuntee myös uhrinsa. 
Ruotsin kuningas Adolf 

Pullamaitoa

Frederickin kerrotaan 
kuolleen vuonna 1771 
suuren juhla-aterian jäl-
keen ruuansulatusvai-
voihin, jotka hän oli vii-
meistellyt neljällätoista 
lämpimässä maidossa 
hautuneella laskiaispul-
lalla. Tosin tarjolla oli 
ollut myös hummeria, 
savusilakkaa ja hapan-
kaalia ruokajuomista 
puhumattakaan. q

P
ermaa tursuavat 
laskiaispullat 
ovat vahvasti 

skandinaavista perinnet-
tä. Ruotsalaisen histori-
an kirjoituksen mukaan 
laskiaispullan juuret 
ovat omassa kylmässä 
maassamme, vaikka var-
haisimmat merkinnät 
laskiaisen vehnäisistä 
herkuista löytyvätkin 
samaisista teoksista. 
Laskiaispulla on kuiten-
kin poikkeuksellisen 
suomalainen, se on jopa 
valittu edustamaan 
maatamme useampaan 
otteeseen Euroopan 
Unionin ruoka- ja kah-
vipäiviin autenttisena 
herkkuna.

Laskiaispullat olivat 
Ruotsissakin suurta 
herkkua nimenomaan 
laskiaisena, mutta us-
konpuhdistuksen jäl-
keen maassa luovuttiin 

paastoperinteistä ja 
niistä tuli koko kansalle 
yleistä jälkiruokaa. Niitä 
tarjottiin jälkiruuaksi 
tuoreemman perinteen 
mukaan laskiaistiistaista 
alkaen aina pääsiäiseen 
asti aina tiistaisin, ras-
vaisen tiistain perinteen 
kunniaksi. Nykyään 
meno on laantunut ja 
keskimäärin jokainen 
ruotsalainen syö vain 
viitisen laskiaispullaa 
vuodessa, kotitekoisten 
lisäksi siis, joiden kulu-
tusta ei ole voitu arvioi-
da edes varovaisesti.

Norjassa ja Tans-
kassakin pullaa on las-
kiaisena tarjolla, jota-
kuinkin samanmoisena 
kuin kotimaassamme. 
Laskiaispullaperinne on 
levinnyt myös Viroon, 
Liettuaan ja Latviaan 
sekä myös Islantiin ja 
Färsaarille. Tanskassa 
pullat tarjoillaan tosin jo 
maanantaina ja Islannis-
sa laskiaista edeltävänä 
sunnuntaina. q

Skandinaavista perinnettä

K

askiaisen aika ei 
ole maailmalla 
aivan yhteneväi-

nen, vaikka toiminta 
poikkeuksetta kulminoi-
tuu perinteisesti paastoa 
edeltävään laskiaistiis-
taihin ja katumuksen 
täyttämään tuhkakes-
kiviikkoon. Kristityssä 
maailmassa paaston aloi-
tus on suuri juhlinnan 
aihe, joka on kääntynyt 
ympäri maailmaa oman-
laisiinsa asuihin. 

Runsaalla rasvaisen 
ruuan kulutuksella juh-
lapyhinä ei välttämättä 
haettu viimeistä herkut-
telua, vaan tarjottavan 
yltäkylläisyyteen liittyi 
ruokauhrien perinne. 
Laskiaisenakin tuli ruo-

kaa olla tarjolla yllin kyl-
lin, eikä sitä saanut kor-
jata pois pöydästä päivän 
aikana. Tällä pyrittiin 
takaamaan yltäkylläisyys 
myös tulevana vuonna. 

Viimeistä päivää en-
nen paastoa on juhlittu 
asian mukaisella rie-
hakkuudella jo pitkään. 
Esimerkiksi sana karne-
vaalit juontaa juurensa 
latinasta ja tarkoittaa 
käännettynä joko jää-
hyväisiä lihalle. Näillä 
menoilla paastoa ja sitä 
seuraavaa kristikunnan 
suurinta juhlaa pääsiäis-
tä on aloiteltu jo vuosi-
satoja. Ensimmäiset sul-
kakynän piirrot Nizzan 
laskiaiskarnevaaleista 
ovat tallentuneet vuon-

na 1294, jolloin tavaksi 
vakiintunutta riehaa ku-
vailtiin useamman päi-
vän ilonpidoksi, johon 
hartaimmatkin kristityt 
tarttuivat. Vuosisatojen 
saatossa Nizzan karne-
vaalit ovat paisuneet 
jopa kaksiviikkoiseksi 
juhlaksi.

Nizzan karnevaalit 
saivat hieman myöhem-
min jatkokseen ranska-
laisessa kulttuuriper-
heessä Mardi Gras’in. 
Juhlan nimi tarkoittaa 
suoraan käännettynä 
Rasvaista Tiistaita, jol-
la viitataan erityisesti 
rasvaisiin herkkuihin, 
joita oli tapana syödä 
paastoa edeltävänä päi-
vänä. Rasvaisen Tiistain 

nimellä laskiainen tun-
netaan myös rakkaassa 
naapurimaassamme Fet-
tisdagenina, josta juhlan 
nimi tarttui Rasvaisena 
Tiistaina maahamme 
hetkeksi ennen kuin Ag-
ricolan kirjoihin merkit-
tiin kokonaan eriytynyt 
uudissana paastoon las-
keutumisen kunniaksi. 
q

Rasvainen Tiistai
L

Poika ja potkukelk-
ka, talvinen maisema. 
Eriksson Abel Fritiof  
1921–1927. Uudenkau-
pungin museo. Ugin 
museon valokuvako-
koelma.
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RASVARIESKA

8 dl ohrajauhoja, 1 dl vehnäjauhoja, 1,5 tl 
suolaa, 0,5 l maitoa, (0,5 tl leivinjauhetta)

päälle 500-600 g sian kylkisiivuja (noin 3 mm 
paksuja), suolaa, öljyä pellille ja käsiin

Sekota rieskan ainekset ja taputtele öljytyille uu-
ninpelleille öljytyillä käsillä neljä puolen sentin 

paksuista rieskaa. Nostele rieskojen reunoja hitu-
sen ylös, ettei rasva karkaa, ja pistele haarukalla.

Laita kylkisiivut rieskoille ja ripottele suolaa 
päälle. Paista 300 asteessa 12-13 minuuttia.

erinteisiä las-
k i a i s r u o k i a 
olivat rasvaries-
ka, sianihralla 

höystetty ohraleipä 
sekä liharokka, johon 
oli lisätty silavaa, her-
neitä ja rukiista, usein 
rokkaan eksyi myös 
siansorkkia. Ruokalis-
ta pursui rasvaista ja 
täyttävää apetta sekä 
kevyempää sokerista 
herkkua. 

Kaupungeissa kui-
tenkin oli kevyempi 
menu, sillä taajamissa 
ei tarvinnut lepytellä 
samalla tavalla viljelys-
ten ja karjan muinaisia 
jumalia tai niistä huo-

lehtivia henkiä. Kau-
pungeissa laskiaiseen 
toki kuuluivat pakolli-
sena osana niin herne-
keitto kuin laskiaispul-
la, lämpimällä maidolla. 
Pääosin kuitenkin kau-
pungeissa herkuteltiin 
makealla, mitä nyt juus-
tovoileipiä tarjoiltiin 
suolaisina kastamisina.

Kaupunkien las-
kiaisriehoissa rokan 
yhteydessä nautittiin 
usein vielä lämmin 
punssi. Punssista huo-

limatta laskiainen on 
siitä poikkeuksellinen 
suomalainen juhla, että 
sen historiaan eivät juo-
tavat kostukkeet suora-
naisesti kuulu eivätkä 
ne missään vaiheessa 
ole nousseet laskiaisen 
pääosaan. Riehakkaat 
mäenlaskut Tähtitor-
ninmäellä olivat koko 
perheen hupia ja rie-
han rähinät säästettiin 
tuonnemmaksi. q

pää, jota höystettiin sia-
nihralla. Herne- ja papu-
rokat kuuluivat asiaan, 
koska niillä varustaudut-
tiin normaalistikin arki-
paastoon. Katolilaisissa 
kulttuureissa perjantai 
oli tyypillisesti paasto-
päivä, minkä vuoksi 
torstai vakiintui herne-
keitto päiväksi, jota oli 
useimmiten vahvistettu 
sianlihalla. Aikoinaan oli 
tapana keittää torstaisin 
myös puuroa, jota vietiin 
kodin haltijoille niin na-
vettoihin kuin metsään 
uhripuiden äärelle per-
jantain paastoa vasten. 

Ruokia suolattiin 
runsaasti, sillä pyrittiin 
turvaamaan karjaonni. 

L
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Kekrin tapaan ruokia 
ei saanut korjata päivän 
aikana pois, vaan niiden 
piti antaa olla alati tarjol-
la, jotta tulevan vuoden 
runsaus voitaisiin taata. 
Ruuan rasvaisuus on osa 
eurooppalaista perinnet-
tä. Mitä enemmän rasva 
kiilteli sormissa ja suun-
pielissä, sitä lihavimmiksi 
siat paisuivat ja maidon 
tuotantokin sarvipäillä 
lisääntyi. Rasvaa ei usko-
musten mukaan saanut 
laskiaisena pyyhkiä sor-
mista, vaan sen täytyi an-
taa kulua itsekseen pois. 
Sen uskottiin takaavan 
hyvän viikatteen käsitte-
lykyvyn. Sormennuolijat 
puolestaan saisivat sir-
peistä haavoja. q

KAUPUNKILAIS-
herkkuja



Talvitöistä keväänodotukseen

ur o o p p a l a i s -
ten saapumi-
nen uudelle 
mantereelle oli 

useiden kansakuntien 
kilpajuoksu, ranskalai-
set, britit ja espanjalaiset 
valtasivat itselleen alu-
eita suurella ahnaudella 
rantautuessaan pitkien 
merimatkojen jälkeen. 
Jo ensimmäiset siirto-
kunnat jättivät jälkensä 
alueiden elämään ja uu-
disasukkaiden tapoihin, 
riippumatta kenelle uu-
det siirtokunnat lopulta 
päätyivät.

Ranskalainen Mardi 
Gras oli uudella man-

tereella suuri juhla, 
joka tarttui erityisesti 
Etelä-Amerikassa sekä 
Karibialla myös alkupe-
räisväestön vuosittaisiin 
perinteisiin. Riehakas 
karnevaaliperinne onkin 
eriytynyt vuosisatojen 
saatossa ja muuttanut 
muotoaan huomattavan 
kansanjuhlan suuntaan, 
jossa osansa ovat pitä-
neet myös uudisraivaajia 
aiemmat perinteet ja 
tavat. 

Pohjois-Amerikassa 
New Orleansin Mardi 
Gras on käsite riehak-
kaalle juhlalle, jossa 
normaalin yhteiskunnan 

Amerikkojen TiisTai
normit ja säännöt ovat 
kadonneet juhlahumun 
taakse. New Orleansissa 
juhla on paisunut käsit-
tämään koko loppiaisen 
ja tuhkakeskiviikon 
välisen ajan, pääjuhlan 
sijoittuessa laskiaistiis-
taihin. Mardi Gras on 
runsaiden turistivirtojen 
ansiosta paisunut hyvin-
kin kosteaksi ja villiksi 
tapahtumaksi, jossa 
juhlan eurooppalaisesta 
alkuperästä ovat muisto-
na vain yltäkylläisyyden 

korostaminen.
Mardi Gras on voi-

missaan Kanadan 
ranskalaisessa ytimessä 
Quebecissä, mutta myös 
Kanadan itärannikolle 
Nova Scotiaan on periy-
tynyt vahva Rasvaisen 
Tiistain perinne. Ran-
nikoiden kalastajakylien 
perinnettä ylläpitävät 
cajunilaiset pakolaiset, 
jotka taistelussa Yh-
dysvaltojen hallinnasta 
joutuivat pakenemaan 
pohjoiseen. Huomattava 
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Polyteekkarien laski-
aiskarnevaalikulkue 
Bulevardilla, kuva 
Lindholm Hakon 
1907. Museovirasto - 
Musketti, Historian 
kuvakokoelma.

Maaliskuussa 2019, Renko

cajunilaisvähemmistö jäi 
asuttamaan myös Lous-
ianan ja New Orleansin 
alueelle. Cajunilaiseen 
uskoon liittyy myös eri-
koisuutena rougarou, 
joka on paaston nou-
dattamista valvova ih-
missusi, jonka kerrotaan 
syöneen paastoa laimin-
lyöneet. Vuosisatojen 
aikana ihmissusi on rau-
hoittunut tarinoissaan 
cajunilaisten suojelijak-
si, joka syö vain pahoja 
ihmisiä sekä huonosti 
käyttäytyviä hevosia.

Et e l ä -Am eri k a ss a 
Mardi Gras on kasvatta-
nut karnevaaliperinnettä 

jopa siinä määrin, että 
he ovat määritelleet sen 
minkä nykyään tunnem-
me karnevaaleina. Rio 
de Janeiron karnevaalien 
valtavat sambakarnevaa-
likulkueet kulkevat laski-
aisena matkansa useiden 
miljoonien ihmisten 
seuratessa tapahtumaa 
vuosittain. Barranquil-
lassa, Kolumbiassakin 
Laskiaisen karnevaalirie-
ha kerää vuosittain pai-
kalle yli miljoona henkeä 
ja Meksikon Mazatlán 
noin miljoonan osallis-
tujan verran. q
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E

Karnevaalit Euroopassa
uroopassa tuh-
ka keskivi ikon 
odotus on ollut 
hillitympää. Eng-

lannissa ja Irlannissa 
pannukakut paistuvat 
leivosten kylkiäisiksi 
katumuksen päivää odo-
tellessa. Belgiassa juhlat 
huipentuvat Binchen 
karnevaaleihin, jossa 
osallistujat pukeutuvat 
perinnepukuun ja tans-
sivat kaupungin halki 
auringonnoususta au-
ringonlaskuun. Iltapäi-
vän koittaessa tanssijat 
poistavat naamarinsa 
kaupungintalolla ja ha-

kevat veriappelsiinejä, 
joita tämän jälkeen ja-
kavat tai vaihtoehtoises-
ti viskelevät saattuetta 
seuraamaan tulleille ih-
misille.

Belgian laskiaiskar-
nevaali on osa Unescon 
maailmanperintö koh-
teita, samoin kuin Ko-
lumbian Barranquilla 
sekä tsekkien Masopust. 
Masopust on meille 
tutumpaa Laskiaispe-
rinnettä, joskin senkin 
yhteydessä järjestetään 
kulkue, johon kuuluvat 
niin naamiaisasut kuin 
kansanperinnetanssit. 

Illan juhlat kruuna-
taan runsaalla ruualla 
ja juomalla. Näihin pe-
rinteisesti kuuluvat vii-
nakset, munat, kinkku 
sekä paistetut vehnäiset 
donitsit laskiaispullien 
sijaan.

Venäjällä juhlitaan 
Maslenitsa-nimen alla 
talven päätöstä, mut-
ta myös kristillisen 
huoman alla paaston 
aloitusta. Juhlinta on 
karnevaalien sijaan 
yleisiä yhdessä tehtäviä 
juhlallisuuksia, parruilla 
kiipeilyistä arpajaisiin. 
Pakanallista puolta tuo-
daan myös vahvasti esille 
festivaalien maskottina 
toimivan naishahmon 
kautta, joka juhlien 
päätteeksi poltetaan 
talven loppumisen mer-
kiksi. q

E

o o m a l a i s -
k a t o l i s i s s a 
kulttuureissa 

laskiainen on karne-
vaalijuhla, jossa pääs-
tään irrottelemaan ja 
riehumaan. Karnevaa-
likulkueet valtaavat 
kadut, kylät ja kau-
pungit rientävät ilon-
pitoon, viimeiseen 
ponnistukseen ennen 
paastoa.  

Kevätpaastoa on 
vietetty 600-luvul-
ta saakka ja vasta 
Lutherin aamuinen 
vasaran nakutus Wit-
tenbergin kirkon 

ovella päätti osassa 
Eurooppaa lihattoman 
maaliskuun. Laskiainen 
on samaa juhlaa kuin 
Etelä-Euroopan paastoa 
edeltävät karnevaalit, 
jotka uuden mantereen 
valloituksen myötä siir-
tyivät myös valloittaji-
en mukana. Erityisesti 
Etelä-Amerikka ja Ka-
ribian saaristo omaksui-
vat paastoa edeltävien 
karnevaalien perinteen.

Laskiaisen perin-
teistä suurin osa on 
omaksuttu rooma-
laisten kevään koiton 
ilonpidosta, kuten 

Bacchuksen kunni-
aksi vietetyistä hedel-
mällisyyden ja uuden 
elämän juhlinnasta, 
joista ei ilonpitoa 
puuttunut. Kirkkopy-
hänä laskiaisen aikaan 
muistellaan Jeesuksen 
paastoa erämaassa. 
Laskiaisen paastol-
la valmistaudutaan 
kristillisen maailman 
suurimpaan juhlaan 
pääsiäiseen, jonka 
vuoksi myös katolilai-
set viettävät lihatonta 
maaliskuuta kautta 
maailman aina pääsi-
äiseen saakka. q

Kuva: Tuula Henttisen arkisto

Laskiainen muinaisina aikoina...

R

aaston ajan ka-
dotessa uskon-
p u h d i s t u k s e n 
hämärään, laski-

aisenvietto ja sen sanon-
nat lipuivat hiljalleen 
kohti työnjuhlan kult-
tuuria. Lopputalven 
riemujuhlassa lasketaan 
mäkeä ja huudellaan 
pitkiä pellavia, hienoja 
hamppuja ja nauriita 
kuin lautasia. Haetaan 
toivoa tulevaan ja iloi-
taan siitä, että oltiin 
saatu jälleen yksi kausi-
työn ajanjakso päätök-
seensä. 

Päivät olivat kasvat-
taneet jo mittaansa ja 

valoa alkoi olla enem-
män, joten tuli siirtyä 
talvisten, pimeiden ilto-
jen askareista enemmän 
valoa vaativien toimien 
pariin, kuten kankaiden 
kutomisen. Se oli aikaa, 
jolloin tuli lopettaa 
pellavien, hamppujen 
ja villojen muokkaami-
nen sekä kehrääminen. 
Mikäli laskiaisena vielä 
erehtyi kehräämään 
vyyhtiäkään tiesi se us-
komusten mukaan lam-
paiden sairastumista.

Laskiaisen perin-
teet ovat sidoksissa 
poikkeuksellisesti ta-
lonpoikaiskulttuurissa 

naisten töihin. Juhlan 
keskiössä olivat naisten 
käsitöiden raaka-aineet 
pellava, hamppu ja villa. 
Näiden lisäksi herneet, 
pavut ja nauriit saivat 
osansa kotitalouksien 
kukoistukseksi lausut-
tavista lurituksista ja 
taioista. Pienviljelyksis-
tä huolehtiminen kuu-
lui kodin piiriin jääviin 
askareista. 

Taioissa korostuikin 
naisten osuus, heidän 
oli pukeuduttava val-
koiseen ja hiuksien tuli 
mäessä hulmuta valtoi-
menaan, jotta hamput 
pysyisivät läpi vuoden 

sileinä. Mäen laskulla 
ennusteltiin tulevan 
sadon pituutta. Yksi 
uskomusperinteen haa-
ra haki myös lievitystä 
taikalorujen muodossa 
navetassa kykkimiseen, 
niin lehmien terveyttä 
toivoen kuin kärpästen 
häirintää kaikottaen. 

Naisten työnjuhlana 
laskiainen oli myös suo-
malaiseksi vuotuisjuh-
laksi poikkeuksellisen 
alkoholiton. Keskityt-
tiin ilonpitoon ulkona 
ja runsaaseen syömi-
seen juomisen jäädessä 
vähemmälle. Kyllähän 
viinaksia kului vanho-

jenkin kuvausten mu-
kaan, mutta muihin 
juhliin verraten hyvin 
maltillisesti. Laskiainen 
oli koko perheen juhla, 
jossa kehruiden tauko-

aminen merkitsi myös 
hetkellistä lepotaukoa 
koko taloon. qP


