
     Pääsiäisv i i k k o
Palmusunnuntai eli virposunnuntai
Viikkoa ennen pääsiäistä vietetään palmusunnuntaita eli virposun-
nuntaita. Er ity isesti sodan jälkeen virpomistapa levisi Savosta ja 
Karjalasta kautta Suomenmaan. Samalla skandinaavinen tapa pu-
keutua pääsiäistrulleiksi yleisty i. Karjalassa tavattiin virpoa jo lau-
antaina, pohjoisempana ja Savossa tänä päivänäkin tuttuun tapaan 
sunnuntaina.

Virpominen on peruja niin kristillisestä perinteestä kuin kansan-
uskostakin. Luonnon elinvoimasta kertovat oksat pajunkissoinen 
osoittavat, että talvi on ohi ja kevät tulossa takaisin. Virpomiseen 
liittyvät loitsut toivottivat onnea, terveyttä ja hedelmällisyyttä 
niin ihmisille kuin eläimillekin. Virpomisvitsojen teko aloitettiin 
usein jo viikkokausia ennen pääsiäistä. Oksat koristeltiin tilkuilla 
ja leikatuilla papereilla. Lapsilla oli tapana virpoa ensin kumminsa, 
sitten muut väet ja naapurit. Eroa tähän päivään on se, että palkka 
virpomisesta saatiin vasta viikon päästä - eli pääsiäisenä; rahaa, 
makeisia tai vehnäsiä.

Virpominen ei ole ollut aina vain osa lasten pääsiäisperinteitä. 
Vanha kansa kertoo, että virpojana saattoi olla myös itse talon 
isäntä tai joku muu kunnioitettava henkilö. Tämä virpoi talon 
emännän ja tyttäret. Tyttärille toivottiin onnea tulevaan ison talon 
emäntinä. Oksa jäi talolle ja emännällä oli tapana virpoa sillä niin 
lehmänsä kuin lampaansa ”tuoreeks ja tiineeks”. Virpomisvitsat 
kiinnitettiin sitten eläinsuojan kattoon ja kun eläimet laskettiin 
ensi kertaa laitumelle, annettiin oksat paimenpojille käteen. Vit-
sat tuottivat onnea myös jos niiden avulla ajettiin ulos talon lam-
paat. Vitsoja saatettiin säilöä laitumille laskuun saakka myös tuvan 
ikkunan päällä.

Vitsoihin liittyy myös uskomus; kuinka monen päivän päästä oksat 
vihertävät, niin monen viikon kuluttua sanottiin puiden olevan 
metsässä hiirenkorvalla.

Malkamaanantai
Malka viittaa maanantaissa roskaan, raamatullisesti sellaiseen 
jonka voi havaita vain toisen silmässä vaikka itsekin olisi juuri 
ollut halkotalkoissa ja säleitä olisi omien luomienkin alla muutama 
liikaa.

Tikkutiistai
Tikkutiistai kului veistellessä. Pyrittiin tekemään sytykkeitä ai-
nakin koko kevääksi, sillä tikkutiistaina veistellyt tikut tuottivat 
onnea. Näitä käytettiin lähipäivinä myös pääsiäisen taikoihin, niitä 
voitiin asettaa muun muassa seinänrakoihin estämään peikkojen 
ja pahojen henkien matka taloon sisään. Jos ei muuta, niin niillä 
saatiin tupa vähemmän vetoisaksi arvaamattomassa kevätsäässä.

Kellokeskiviikko
Keskiviikkona kaivettiin lehmänkellot esiin ja ne kevään koitta-
misen kunniaksi r ipustettiin naudoille kaulaan. Riippuen säästä 
karja saatettiin samalla päästää kokeilemaan jo jalkojaan kevät-
laitumille.

Kiirastorstai
Kiirastorstain ohjelmaan kuului kiiran karkottaminen pihamaalta. 
Pahoja henkiä karkotettiin tulella, johon lisättiin tervaa ja katajaa 
pahaa karkottavan hajun aikaansaamiseksi. Lehmänkellot kilisivät 
savuverhon apuna. Tällä uskottiin olevan vaikutusta myös käär-
meisiin ja nekin toivotettiin samoin menoin muille apajille.

Keski-Suomessa kierrettiin pihamaata kahdesti myötäpäivään ja 
kerran vastapäivään palavia tervatuokkosia raahaten suojaa an-
tamaan. Tuokkosen raahaajan perässä kulki toinen leppävitsalla 
tuohista hakaten ja huudellen kiiran karkottamisloruja. Yleisempi 
tapa oli laittaa emännälle kaikki kodin rautaesineet ylle keritsi-
mistä hiilihankoihin, sirpeistä pärepihteihin ja lähettää tämä kier-
tämään tiluksia. Savossa r iitti lehmänkellon kaulaan laitto ja sen 
kanssa talon sekä navetan ympäri kolisteleminen. 

Poikkeuksena muihin aikoihin, jolloin pahoja henkiä karkoteltiin, 
oli suojaavien elementtien mukana olo. Niitä ei suomalaisessa pe-
r inteessä normaalisti juurikaan taikojen tekoon käytetty, mutta 
pääsiäisenä olivat niin tervaat kuin rauta keskeisessä osassa, mikä 
viittaisi vaikutteisiin länsinaapuristamme.

Historian tutkijat ovat katsoneet kiirastorstain messuamisen pi-
hapiir issä olevan kansanomainen versio katolilaisten synneistä 
puhdistautumismenoista. Kiira tuleekin ruotsin sanasta, joka tar-
koittaa puhdistamista. Kiirastorstai on ollut kansan keskuudessa 
suuri puhdistautumispäivä, jolle ajoittuvat pääsiäisen suursiivous. 
Päälle peseydyttiin ja hyllytkin karsittiin liian r isoista vaatteista. 
Sitä pidettiin otollisena päivänä myös yleiseen itsensä ruokkoa-
miseen, niin hiusten kuin parranajoon. Kevääksi kaadettiin myös 
polttopäreet, jotta loppukevääksikin r iittäisi valoa pirtissä.



Pitkäperjantai
Pitkäperjantai vietettiin synkissä aatoksissa kärsimysnäytelmää 
muistellen. Silloin ei saanut laittaa pyhäruokia, eikä edes uunia 
kuumentaa. Ruuat valmisteltiin edellisenä päivänä, joten kylmänä 
syötävät olivat tarpeen. Tästä syystä niin mämmi kuin verimakka-
rat olivat suuressa suosiossa. Kylässä ei saanut käydä ja muutoinkin 
piti hartain mielin viettää päivä hiljaisuudessa. Laajalle oli levinnyt 
myös tapa piiskata lapsia muistuttaakseen näitä Jeesuksen kärsi-
myksistä. Suomessa tätä esiintyi erity isesti Pohjanmaalla, mutta 
myös ympäri koko maata. Pitkänperjantain piiskajaisia on kirjattu 
ylös myös niin Ruotsissa kuin Saksassakin.

Pitkäperjantaina ei töitä saanut tehdä, eikä muutoinkaan liikus-
kella turhaan ulkona. Uskottiin pahojen henkien olevan liikkeellä. 
Aamuisella kuitenkin jos uskaltautui navettaan sen verran, että 
kävi lehmälle viemässä halon viereen ja uskotteli sille että siinä 
oli vasikka, niin lehmä alkaisi lypsämään maitoa kuin se olisi juuri 
poikinut.

Lankalauantai
Lankalauantaina päästiin huokaisemaan kärsimyksen ikeen alta 
ja siihen liittyy pääsiäisen välipäivänä paljon taikauskoisia tapo-
ja. Vanha kansa kuiskaili varovaisesti perjantai- ja lauantai-iltojen 
vaaroista, joilla oli vuoden uhkaavimpien ja vaarallisimpien hetki-
en maine. Tämä johtunee siitä, että pääsiäinen oli uuden vuoden 
alku, hetki jolloin maa alkoi heräilemään uuteen satokauteen. 

Lankalauantaina roihusivat valkeat, joiden ajateltiin tuovan on-
nea. Näiden ympärillä iloittiin kuten juhannuksena, leikittiin ja 
tanssittiin pimeässä yössä. Pohjanmaalta säilyneet kuvaukset ker-
tovat kuinka lakeudella näkyi pelloilla roihuavan lukemattomia 
pääsiäisvalakioita, joiden kipunat katosivat yötaivaan pimeyteen. 
Lankalauantain yönä oli aikaa iloiseen juhlintaan, pitkäperjantai 
kärsimyksineen oli takana ja sukkasunnuntai lupasi hiljaista ja rau-
hallista seuraavaa päivää. 

Valkeiden äärellä voitiin jatkaa pääsiäistaikoja, tulilla karkotettiin 
noitia ja katajaiset paloivat kipunoiden. Noidat ja trullit edusti-
vat keskiajalla rantautunutta eurooppalaista uskomusperinnettä, 
mutta tulien ja loitsujen alkuperäisenä tarkoituksena tiettävästi 
on ollut niin sato- kuin karjaonnenkin varmistaminen. Vielä pit-
kään kristinuskon vakiintumisenkin jälkeen oli tapana polttaa niin 
olkia kuin karjan maistelemien lehdesten varpuja uhrilahjoina.

Pääsiäispäivä
Monilla seuduilla oli tapana soittaa paimenten soittimia pääsi-
äisyönä. Niin ruokopillit, torvet kuin karjankellotkin kilisivät ja 
huusivat yössä. Soitintarpeita alettiin keräilemään hiljaisen viikon 
alkupuolella ja kellokeskiviikkona niin ruokopillit valmistuivat 
kuin karjankellotkin laitettiin likoon. Liotusvesi juotettiin elikoil-
le, jotta nämä osaisivat paremmin metsästä kotiin. Heti puolen-
yön jälkeen kierrettiin soittaen ja mekkaloiden kaikki kylän talot 
ihmiset herättäen. Soittajien päälle tuli yr ittää viskata vettä, joko 
tarkoituksella tai tavan vuoksi.

Pääsiäisaamuna aurinko tanssi ja nousi iloisesti tervehtimään kevät-
tä. Nousevan auringon seuraaminen keväisin oli kautta Euroopan 
yleinen tapa, joka keväisen paisteensa lisäksi tarjosi tilaisuuden 
ennustella tulevia säitä. Kirkas taivas lupaili poutaista viljakesää, 
vastaavasti pilvinen ilmanala tiesi varoittaa sateisesta kesästä ja 
huonosta viljavuodesta.

Aamun taikaa
Pääsiäisaamuun nuoret tytöt joutuivat heräämään varhain. En-
nen variksen raakuntaa kun kävi vapaasti virtaavassa purossa 
pesemässä kasvona, sai sillä virkeyttä ja terveyttä koko tulevaks 
vuueks sekä kauniin vaalean hipiän koko kesäksi. Samanmoisia 
taikoja suoritettiin uudestaan keskikesän juhlamme kunniaksi, 
joskin puroista saattoi tuolloin erottua myös tulevien siippojen 
kuvajaisia. 

Pääsiäisessä oli aikoinaan tilaa lemmentaioillekin. Samoja loitsu-
ja lausuttiin kuin juhannuksenakin, mutta muutamia muitakin 
mukaan mahtui. Pääsiäisaamuna nuoret tytöt saattoivat mennä 
ikkunaan ja kenet sieltä näkisivät, samanmoinen olisi tulevan vuo-
den kosijakin. Vielä nopeammin sulhasen näki, jos lakaisisi r ikat 
lattioilta huoneiden perälle päin ja kantaisi ne kolmen tien r istey-
kseen. Silloin sulhanen ilmaantuisi hahmossaan näkyviin teiden 
risteyskohtaan.

Pääsiäisaamuun ensimmäisenä heränneellä ei ollut lokoisat oltavat, 
oli noustava saman tien sängystä ja suunnattava koleaan ulkoil-
maan. Ovelta oli kuljettava takaperin kävellen silmät ummessa 
navettaan, navetan löyhkässä sentään sai avata silmänsä, mutta 
peruutellen tuli löytää tiensä sonnin luo ja koeteltava sen munia. 
Tämän toivottiin lisäävän todennäköisyyttä löytää kevään aikana 
luonnosta linnunpesiä lisäravinnoksi.

Silmiään ei pääsiäisaamuna kuitenkaan kannattanut harkitsematta 
avata, jos kotitaloudessa oli kissoja. Uskomusten mukaan se eläin, 
jonka ensinnä näki aamulla, antoi sielulliset ominaisuutensa koko 
vuodeksi. Jos se sattui olemaan kissa, tulisi koko kesäksi laiskaksi 
ja viluisaksi. Hevoseen katseensa luova puolestaan tulisi olemaan 
voimakas. Lintujen näkeminen toi mukanaan hyvää onnea, myös 
naimarintamalla.


