
P ääsiäisen ruoka-
kulttuuri on yhä 
peräisin osittain 

paaston ajalta, mutta 
on myös sidoksissa al-
kukevään niukkuuteen. 
Vaikka parasta yritettiin 
laittaa esille, ei luonto ol-
lut vielä ennättänyt antaa 
uutta ja ruokavarannot-
kin alkoivat olla vähissä 
pitkän talven jäljiltä. 
Suuren juhlan kunniaksi 
pöytiin kaavittiin varas-
toista kuitenkin kaikki 

säilyneet herkut. 
Perinteiset ruuat oli-

vatkin melko arkisia, joi-
hin löytyi hyvin raaka-ai-
neita kuten munamaitoa, 
uunijuustoja ja juhlan 
kunniaksi useimmiten 
vasikkapaistia. Mäm-
miäkin oli tarjolla, sillä 
sitä valmistettiin suuria 
määriä. Aluksi paaston 
sääntöjen noudattami-
seksi ja myöhemmin tot-
tumuksesta. 

Linnunmunilla on 

ollut esikris-
tillisinä ai-
koina muu-
takin kuin 

symbolista arvoa. Villien 
metsä- ja vesilintujen 
munat ovat olleet oleelli-
nen lisäruoka varhaisille 
suomalaisille. Aikoinaan 
paastoajan johdosta ei 
muniakaan syöty, joten 
niitä jäi pääsiäistä edel-
tävältä kuukaudelta va-
rastoon. Paaston jälkeen 
munia kulutettiinkin 
surutta ja leipomukset 
kohosivat jokaisessa uu-
nissa. 

Munia keiteltiin ja 
survottiin kakkuihin 
sekä ruokiin. Pääsiäi-
nen aloitettiin keitettyjä 
munia syömällä ja niitä 
jaettiin palkaksi virpo-
jille. Ne olivat ravitsevia, 
mutta myös merkkinä 
luonnon elinvoimai-
suudesta, uuden elämän 
mahdollisuudesta. Tästä 
syystä katolisena aikana-
kin ne olivat keskeisessä 
osassa pääsiäistä, symbo-
loimassa uudelleen he-
räämistä talven pimeästä 
luolasta.  g

MATKALLA PÄÄSIÄISEEN

Pöydän antimet

     Ajan patinan

   Muistoja entisaikain pääsiäisenvietosta
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P ä äsiäiseen ja ke-
vään koittami-
seen valmistau-

dutaan askartelemalla 
pääsiäismunia, vitsoja 
virpomista varten sekä 
kasvattelemalla rairuo-
hoa tuomaan viherrystä 
sulavien lumikinosten 
keskelle. Koivunoksat ja 
pajunkissat aseteltiin ik-
kunoille ja narsissit mal-
jakoihin. Pienet tiput ja 
puput löysivät tietään 
koristeisiin.

Suomessa pääsiäi-
sen viettoon liittyivät 
myös pääsiäisnäytelmät 
1980-luvulla, joissa 
yleisökin voi osallistua 

kärsimysnäy telmään 
omalta osaltaan. Tun-
netuimpina viime vuo-
silta Via Crucis, joka 
on koonnut Helsinkiin 
parhaimmillaan jopa yli 
20.000 henkeä. Myös 
suurimmassa osassa 
seurakuntataloja on 
lapsillekin järjestetty 
pääsiäisnäytelmäratoja, 
joissa pääsee kokemaan 
roomalaisten keihäiden 
kärjet, palmun lehvien 
levittelyt ja näkemään 
suuret paperimassaiset 
kivet varauloskäyntien 
tukkeena.

Pääsiäisenä kristityt 
kokoontuivat muiste-

lemaan ylösnousemus-
ta ja se on kristillisistä 
juhlista merkittävin us-
kontunnustuksellisesti. 
Pääsiäisen juhlallisuutta 
korostaa se, että pitkä, 
laskiaisesta alkanut paas-
to päättyy pääsiäisen 
suureen juhlaan. Pääsi-
äistä kerrotaan vietetyn 
alkeellisessa muodossaan 
jo 100-luvulla, eli ennen 
uuden testamentin kir-
joittamista. Varsinaisesti 
pääsiäisen vietto alkoi 
vuoden 325 jälkeen, 
jolloin Nikean kirkollis-
kokous päätti keskittää 
pääsiäisen vieton yhdelle 
yhteiselle sunnuntaille. g

Pääsiäiskattaus Stepanoffin (Saarlon) 
perheessä 1950-luvulla Viipurinkadulla. 
Helsingin kaupunginmuseo.
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L ampaille pääsiäi-
nen koitti aina lii-
an varhain. Se oli 

lampaan lihalle seson-
kiaikaa ja talonpoikai-
sessa Suomessa syötiin 
pääsiäisenä arvioiden 
mukaan jopa puolet 
koko vuoden lampaista. 
Kevätteurastusten ritu-
aaleilla on ollut tähän 
osansa, sillä syysteu-

rastuksissakin lampaat 
olivat suosittuja uhreja.  
Luiden hautaamisella 
haettiin onnea ja turvaa 
tuleville kasvukausille 
sekä karjan hyvinvoin-
nille.

Syysteurastus oli kui-
tenkin hyvin pitkään 
yleisempää ja pitkän tal-
ven kulutettua ruokava-
rannot, mietittiin tark-

kaan kuinka ateriointia 
voitaisiin suorittaa kus-
tannustehokkaimmin. 
Monet tarinat kertovat-
kin tuoreiden teuraiden 
sijaan pääsiäispöydissä 
komeilleen talven yli 
säilöttyjen lehmän päi-
den lihaa maistiaisina.

Pääsiäiseen lammas 
on matkannut suoraan 
viimeiseltä aterialta, 

jolla oli tarjolla, vanho-
jen juutalaisten pesahin 
tapojen mukaisesti ka-
ritsanlihaa. Lammas on 
toki myös suoraan kris-
tillinen symboli niin 
Jumalan karitsan kuin 
seurakunnan paimen-
nettavana olon kautta. 
g

Lammaspaistia ja uhrilahjoja

Pääsiäissanomat

j

Virpoi, varpoi, tuoreeks terveeks. Isännäl iso vassa, 
emännäl perä leviä. Poika tuokoon minijän, tytär hyvän 

sulhaisen. Siulle vissat, miulle palkka. Miulle muna kanasestais,
maitotilkka lehmäsestäs, vähä voita vakkasestas
kopeekka kukkarostas. Luoja sinnuu siunatkoon.

- Virpomaloru Kannakselta -

Pikkutyttö ja lammas. 1957. 
Kuvaaja Inkeri Pirkka. Musketti – 

Kansantieteen kuvakokoelma.

Ihmisiä Herttoniemen torilla pääsiäisenä. 1962. 
Helsingin Kaupunginmuseo.
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E sikristilliset piir-
teet ovat säilyneet 
hyvin pääsiäisessä, 

jossa luonnon heräämi-
sen, uudestaan nousevan 
elämän ja ensimmäis-

ten kevään viherrysten 
täyttämä kavalkadi on 
valloillaan luonnon he-
delmällisyyden juhlin-
nan ohella. Narsissit ja 
rairuohot on kasvatettu 

tuomaan lehtivihreää 
heräilevään vuoteen. 
Kananmunat ja kanit 
ovat eripuolilla maail-
maa hedelmällisyyden 
ja kasvun vertauskuvia, 
jotka on pääsiäisessä su-
rutta yhdistetty kristilli-
seen perinteeseen. 

Suomalainen luonto 
on ollut monille pääsiäi-
sen tavoille innoittajana, 
eikä itämerensuomalais-
ten mytologiastakaan 
ole kokonaan luovut-
tu pohjan perukoilla. 
Pääsiäisessä häiväh-
telee taustalla myös 
esikristilliset kevään 
heräämisen juhlat. Kris-
tinusko kolkutteli maa-
hamme varsin myöhään, 
joten suomalaisessa 
pääsiäisessä kristillinen 
ylösnousemuksen juhla 

on saanut omaksua elin-
keinojen turvaamiseksi 
tehtyjä taikoja ja paka-
nallisia perinteitä poik-
keuksellisen paljon

Erityisesti vanhem-
mat perinteet näkyvät 
suomalaisten vanhoissa 
tavoissa tanssia ja leik-
kiä pääsiäisenä, hetkenä 
joka on perinteikkään 
harras juhla suurimmas-
sa osassa maailmaa. Pää-
siäisenä oli tapana ter-
vehtiä aamuaurinkoa, 
joka toisi kevään muka-
naan. Auringon nousus-
ta ennusteltiin tulevan 
kevään säätä. Kirkas 
taivas lupaili poutaista 
viljakesää, vastaavasti 
pilvinen ilmanala tiesi 
varoittaa sateisesta ke-
sästä ja huonosta vilja-
vuodesta. g

Talonpoikain pääsiäinen

Mämmi
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A lkujaan mämmin 
syömiseen oli 
syynsä. Pitkäper-

jantain kärsimyksen 
vuoksi  jopa uunien 
lämmittäminen oli kiel-
lettyä, jolloin raskaalle 
ja ravitsevalle, mutta 
ennen kaikkea kylmänä 
syötävälle ruualle oli ti-
lausta. Monet mämmiä 
kavahtavat katsovatkin 
mämmin ja kärsimyksen 
kulkevan kauniisti käsi 
kädessä, muistuttaen 
kaikkien muiden päivi-
en ja ihan minkä tahan-
sa muun aterioitavan 
hyvyydestä.

Tiettävästi mämmiä 
on nautittu jo 1400-lu-
vulla, mutta tästä ei ole 
varmuutta. Mämmi vas-
tasi paaston vaatimuksia 
ja se sopi siihen tiettä-
västi myös laksatiivisten 
ominaisuuksiensa puo-
lesta. Sen nähtiin täten 
edesauttavan puhdis-
tautumista myös näiltä 
osin.

Mämmi on 1700-lu-
vulta asti valloittanut 
hitaasti, mutta sitä-
kin varmemmin koko 
maamme iskostuen 
suomalaisuuteen kiin-
teämmin kuin mikään 

muu ruoka. Mämmi 
on imellettyä ruispuu-
roa, jota valmistettiin 
vanhoja ateria- ja paas-
tosääntöjä noudattaen. 
Mämmi toimi pääsiäi-
sen ohella myös yleisenä 
matkaeväänä puurojen, 
talkkunoiden ja hapan-
kalojen ohella loistavan 
säilyvyytensä ansiosta.

Juuret mämmillä ovat 
persialaisessa uuden 
vuoden juhla-ateriassa, 
jota vietettiin kevään 
ensimmäisenä päivä-
nä. Sämänu-niminen 
ruokalaji valmistettiin 
samoin kuin mämmi, 
mutta ruisjauhojen si-
jaan se tehtiin vehnästä 

ja ruusuvedestä. Per-
sialaisten seitsemän ai-
neksen juhlapöydässä se 
edusti hedelmällisyyttä 
ja vaurautta.

Kuitenkin vasta 
1900-luvun aikana 
mämmi valtasi asemansa 
koko kansan herkkuna. 
Jopa niiden kaikkien, 
jotka eivät sen imelää 
makua ole voineet kos-
kaan sietää. Näidenkin 
keskuudessa joka vuo-
tinen tuokkosten esiin 
kaivaminen on tuonut 
mielihyvää, vähintään 
jaetun ikiaikaisen yhtei-
sen kärsimyksen ja in-
hon kautta. g

Virvon varvon vitsasella,
kosken kevätpajusella,
terveyttä toivotellen,
siunausta siivitellen,
onnea oksalla tällä.

- Kalevainen virpomisloru -

Aikoinaan talonpoikasyhteisöissä pääsiäisen ta-
voilla ja teoilla on kylvetty siemenet kesän onnel-
le ja kukoistukselle. Kevät on elinvoimaista aikaa, 
jolloin odotellaan ensimmäisten silmujen puh-
keamista, vihreiden nousemista maasta ja lumien 
sulamista. Uskottiin, että pääsiäisenä tehdyt ja 
tekemättömät asiat vaikuttivat niin läheisten kuin 
kodin hyvinvointiin. Kevät kertoi tulevasta, mutta 
se oli vielä vapaata aikaa, jolloin saattoi piirtää as-
kelmerkkinsä tulevaan. 

Pääsiäisen perinteisiin on kuulunut kevätsiivous, 
jolla uusi aika on toivotettu tupaan tervetulleeksi. 
Uskomuspuolta ovat puolestaan edustaneet keinu-
minen, jolla on haettu onnea tulevalle viljelyskau-
delle sekä valkeiden polttamien jolla siunattiin niin 
satoa kuin karkotettiin kiirastorstaina vaeltaneita 
henkiä ja noitia.

Koristeiksi pääsiäisenä haettiin lehdettömiä 
rauduskoivun oksia ja niitä idäteltiin vesiastioissa. 
Oksista ennusteltiin kevään etenemistä. Se kuinka 
monta päivää kuluikaan vihertämiseen, niin mon-
ta viikkoa olisi hiirenkorvien puhkeamiseen. g

Uskomuksia

P ä ä s i ä i s p ä i v ä ä n 
kuului nuorten 
osalta keinumi-

nen. Päivän aluksi käy-
tiin kilpaa siitä, minkä 
talon hakotarhaan nousi 
ensimmäisenä keinu.  Se 
tietäisi talolle onnea. 
Illan tullen hakotarhoi-
hin kokoontuivat nuo-
ret tanssimaan ja leik-
kimään. Keinumisella 
haettiin pääsiäistaikojen 
tapaan hyvää onnea ja 
terveyttä. Etelänaapuris-
samme Virossa oli pää-
siäisenä tapana laittaa 
sairaita kiikkuun ja kei-
nutella heidät takaisin 
terveiden kirjoihin.

Hakotarhat olivat 
karjalle varattuja tiloja 
karjasuojien katveessa, 
jonne eläimet tuotiin 
iltaisin laitumilta suo-
jaan. Tarhaan kertyi 

kesäisin huomattavasti 
lantaa, jota sinne ajettiin 
navetoistakin. Talvella 
oli tapana hakea havuja, 
jotka pilkottiin ja levi-
teltiin tarhaan. Kevään 
kynnyksellä ne koottiin 
tunkioiksi peltojen lä-
helle lannoitusta odot-
tamaan. Pääsiäiseksi 
hakotarhat täytettiin 
lantakasojen kokoami-
sen jälkeen uusilla ha-
vuilla, jolloin koko ha-
kotarhan valtasi tuoreen 
puun ja havujen tuoksu.

Tuoksuvien havujen 
täyttämä tarha oli niin 
lasten kuin nuorison-
kin ajanviettopaikka, 
hieman säältä ja ennen 
kaikkea katseilta suojas-
sa. Pääsiäiskeinut olivat 
melko kookkaita ja niitä 
koottiin talkoovoimin. 
Isohkon urakan jälkeen 

ne saivat seistä sijoillaan 
kuukaudenkin tai aina 
siihen saakka kunnes 
säät sallivat karjan laitu-
mille laskun. 

Keinuissa otettiin val-
tavia vauhteja ja kaikki 
eivät niihin uskaltaneet. 
Osa keinuista oli vain 
yhdelle hengelle tar-
koitettuja, mutta suu-
rimpaan osaan mahtui 
useampikin jalkapari. 
Kovassa vauhdissa kei-
nut saatiin jopa pyöri-
mään akselinsa ympäri, 
joten vauhti oli hurjaa. 
Vanhaan tapaan raken-
nettujen kyläkeinujen 
käyttö on nykyään kiel-
lettyä turvallisuussyistä, 
eikä keinujaisia voida, 
ainakaan vanhaan mal-
liin, enää järjestää. g

pääsiäiskeinut

jj

Pääsiäiskokolla Ähtärissä. 1968. 
Kuvaaja Pekka Kyytinen. 
Musketti - Kansatieteen kuvakokoelma

Keinu. 1910. Kuvaaja K. K. Meinander. Musketti – Historian kuvako-
koelma; Lapsia keinumassa. Kuvaaja Matti Poutvaara. Musketti – 
Kansantieteen kuvakokoelma; Poikia aisakeinussa. Kuvaaja Eino 
Nikkilä. Musketti – Kansantieteen kuvakokoelma.

Elannon työntekijä esittelee Mämmi-rasioita. 
1950-luku. Helsingin Kaupunginmuseo.
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P ääsiäisen nimi 
juontaa juurensa 
Pesahin juhlalli-

suuksista suurimmassa 
osassa maailmaa. Esimer-
kiksi armeniaksi ja venä-
jäksi pääsiäinen on pas-
ha, kreikaksi paskha ja 
ruotsiksi påsk. Suomessa 
Agricola on ottanut vai-
kutteensa poikkeukselli-
sesti yleismaailmallisesta 
sanastosta. Joskin kirjoit-
tamansa määritelmän 
mukaan pääsiäinen viit-
taa puhtaasti pääsiäistä 
edeltävästä paastosta 
pääsemiseen ja on täten 
jälleen kielessämme uusi, 
autenttinen uudissana. 
Ajalta huomattavasti 
ennen Agricolan ylöskir-
jaamia kielen perusteita 
on Suomalaisen Kirjal-
lisuuden Seura löytänyt 
lähteitä kirkolliskokous-
ten pöytäkirjoista, joissa 
pääsiäistä on ehdotettu 
vakiinnutettavaksi juh-
lan nimeksi. Syynä kir-

Sanojen alkuperää

3

Jäniksiä ja pupuja

Postimme historia 
tietää kertoa en-
simmäisen pääsi-

äiskortin kulkeneen sen 
kautta vuonna 1871. 
Kortit olivat tuolloin 
pääasiallisesti hankittuja 
Saksasta, joka oli tuol-
loin painotuotteiden 
luvattu maa. Siellä val-
mistui valtaosa koko Eu-
roopan painotuotteista. 
Vanhin säilynyt Suomes-
sa painettu pääsiäiskort-
ti on vuodelta 1888. 

1910-luvulla kortit 
olivat vielä kaksivärisiä, 
joissa toisinaan kuva-
aiheet olivat väritettyinä 
taustaväristä poiketen. 
Kuva-aiheet eivät ole 
tähänkään päivään 
mennessä muuttuneet 
huomattavasti. Oli lap-
sia, lampaita, kanoja ja 
pääsiäismunia. Pieniä 
tyttöjä esiintyi keväisil-
lä pelloilla, sillä heidät 
nähtiin onnen ja toivon 
symboleina. Pääsiäispu-

put kantoivat kanan-
munakorejaan kevään 
hedelmällisyyden kun-
niaksi.

Ortodoksisissa ja 
katolilaisissa pääsiäis-
korteissa esille pääsivät 
uskonnolliset aiheet. 
Vastavirtaan pääsiäis-
kuvastossa uineet pro-
testantit puolestaan 
suosivat asetelmia sekä 
eläin- ja satuhahmoja. 
Pääsiäiskortit ovat mat-
kanneet aikojen tyyli-
suuntauksien mukana, 
heijastelleet poliittista 
todellisuutta, maail-
man muutosta kevyen 
satiirisesti. Kaikesta 
huolimatta ne ovat 
asettuneet protestant-
tien asettamiin uomiin 
ja liikkuneet entistä 
vahvemmin lasten maa-
ilmaan ja satujen lois-
toon. g

kon tavoitteeseen suo-
mentaa pääsiäisen nimi 
oli se, että pääsiäisen 
ruotsinkielinen nimi toi 
suomalaisten suussa ään-
nettynä mieleen turhan 
vaivattomasti ulosteet ja 
niihin liitettävät negatii-
viset assosiaatiot.

Englanniksi ja sak-
saksi pääsiäinen tunne-
taan Eastern ja Ostern 
-muodoissa, jotka ovat 
muinaisgermaanista al-
kuperää. Sanojen taustal-
la häilyy Ostara, joka oli 
anglosaksinen kevään ja 
auringonnousun jumala-
tar. On arveltu, että niin 
Pesah kuin Pääsiäinen 
on asetettu Ostarankin 
kunniaksi vietettyjen, 
esikristillisten kevätjuhli-
en päälle, sillä uskonnoil-
la oli tapana aikoinaan 
valloittaa toistensa juhlia 
ja valaa niihin omat mer-
kityksensä. g 

Virpominen
Itä-Suomessa ja 

Karjalassa virpo-
misella on pitkät 

perinteet. Virpo-
mislorut kuvastavat 
ensimmäisillä hii-
renkorvilla suoritet-
tavaa siunaamista ja 
pahan karkottamista. 
1980-luvulla län-
sinaapurista kan-
tautuneiden tuulien 
mukana alkoivat noi-
taperinne ja itäsuo-
malainen virpomis-
perinne yhdistymään. 
Virpomisen ohella 
paikallisia perinteitä 
Suomessa oli myös 

Po h j a nma a l l a 
esiintynyt lasten 
p i i s k a a m i n e n 
pitkänp er jan-
tain kunniaksi, 
jotta nämä muis-
taisivat parem-
min Jeesuksen 
kärsimykset.

Noidilla ja 
trulleilla on 
ollut sijansa suomalai-
sessa talonpoikaisyhtei-
sössä ja uskomuksissa. 
Maailman taitekohdis-
sa uskottiin pahojen 
henkien ja olentojen 
pääsevän kurkottamaan 
meidän maailmaamme. 

Henget pääsisivät mel-
lastamaan ja tekemään 
pahuuksiaan. Niiltä 
suojelemaan tehtiin tai-
koja ja poltettiin pääsi-
äiskokkoja ja -valkeita. 
Tulella uskottiin olevan 
suojeleva vaikutus, se 
esti noitien ja pahojen 

henkien matkan savul-
laan ja kipinöillään. 
Usein savun tuoksua 
voimistamaan lisättiin 
mukaan tervasta ja ka-
tajaista. g

Trulleja. 1960-luku. Kuvaaja Vilho Koljonen. 
Musketti – Kansatieteen kuvakokoelma.

K eväänjumalat-
taren, Ostaran, 
kerrotaan tul-

leen ensimmäisten 
auringon säteiden 
kanssa leikittelemään 
maailman pinnalle 
itsekin jäniksen muo-
dossa. Arkisella taval-
la kauniimpi tarina 
jänisten läsnäoloon 
juontaa juurensa kir-
kon jakautumiseen ja 
uskonpuhdistuksen 
isään Martti Lut-
heriin. Katolinen 
kirkko oli katsonut 

jo vuosisatoja pahalla 
pakanamaiselta hais-
kahtavaa perinnettä 
kevätkaneista. Niiden 
katsottiin olevan hallit-
semattoman hedelmäl-
lisyyden symboleja. 

Protestantit halusivat 
tehdä selvän pesäeron 
katoliseen kirkkoon ja 
niinpä jänikset muo-
dostuivat luonnollisek-
si lähestymiskeinoksi. 
Luther katsoi suloisen 
eläimen olevan oiva 
eronteon keino ja niin-
pä pääsiäismunia on 

protestanttisissa las-
tentarinoissa käynyt 
piilottelemassa pieni 
pystykorva. 

Jännittävämmäksi 
suunnan muutoksen 
tekee se, että protestan-
tit pyrkivät luopumaan 
uskontoon liitetyistä 
teatraalisista ja ylen-
palttisista piirteistä, 

korostamaan korutto-
muudella uskonnon 
sisäistä ydintä. Kun 
katoliset keskittyivät 
hartaasti ja koruttomas-
ti odottamaan ylösnou-
semusta, protestantit 
toivat kevät narsissien 
kukoistuksen ja leikki-
sät puput pitkän hiljai-
sen viikon viettoon. g

PÄÄSIÄIS
m u n a t

M unien ja pää-
siäisen yhdis-
tymisellä on 

luontainen historia. Lin-
nut aloittavat pesimiskau-
tensa keväisin ja tuovat 
talven supistamiin ruoka-
ainevarantoihin kaivatun 
lisän. Munat olivat niin 
symbolisesti kuin todel-
lisestikin uuden elämän 
alku, kevään merkki ja 
lupaus tulevasta kukois-
tuksesta. Ylimääräinen 
nautinto pitkän talven 
jälkeen. 

Vanhoissa kulttuureis-
sa munia on kunnioitet-
tu maailmankaikkeuden 
symboleina. Esimerkkejä 
ei tarvitse hakea Kalevalaa 
kauempaa, vaikka myös 
roomalaiset, kiinalaiset, 
egyptiläiset ja persialaiset 
jakoivat käsityksen mu-
nien symbolisesta luo-

misvoimasta. Persiassa ne 
ovat toimineet jo reilut 
3000 vuotta kevätpäi-
vänseisaukseen kirjatun 
uuden vuoden lahjoina, 
edustamassa tulevaa ja 
elämän kukoistusta.

Varhaisimmat maa-
latut munat on löydetty 
nykyisen Saksan alueelta 
3500 vuotta vanhasta 
haudasta. Germaaneilla 
oli tapana uhrata villilin-
tujen munia kevätpäi-
vänseisauksena kunniaksi 
Ostaralle, jotta he voisivat 
nauttia munakkaasta ke-
väästä. 

Munien asema pääsi 
korostumaan pääsiäisessä 
500-luvun lopulla kun 
Paavi Gregorius I Suuri 
kielsi munien syönnin 
paaston aikana. Näin 
niitä pääsi pitkän paas-
tokuukauden aikana ke-

rääntymään yltäkylläisyy-
teen asti. 

Rakkaaseen ja ravit-
sevaan herkkuun liittyy 
monia uskomuksia. Nii-
den avulla on karkotettu 
pahaa; kaivamalla niitä 
rakennusten perustusten 
alle tai niillä on haettu 
siunausta tulevalle. Esi-
merkiksi Ranskassa mor-
siamet hypähtävät munan 
yli astuessaan uuteen 
kotiinsa. Puolassa puoles-
taan koristeltuja munia 
haudattiin pelloille, jotta 
elämä palaisi takaisin 
maahan. Hedelmäpuiden 
juurilla ne takasivat hyvän 
sadon ja kotona koris-
tellut munat olivat esillä 
toivottamassa hyvää ter-
veyttä. Rikkoutuneet mu-
nat puolestaan haudattiin 
puutarhan multiin, takai-
sin maahan tai heitettiin 
virtaavaan veteen lahjaksi 
veden hengille. g
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Glad Påsk! 1939. Helsingin Kaupunginmuseo.

Början till en Glad Påsk. n. 1900. 
Helsingin Kaupunginmuseo.

Pääsiäiskortit



Munien värjäyk-
sellä on mit-
tava historia. 

Munia oli kristillisten 
vaikutteiden mukaisesti 
tapana värjätä punai-
siksi. Punainen kuvasti 
vuodatettua verta, mut-
ta ennen kaikkea elämää. 
Vuosisatojen saatossa 
värjäämisellä ja väreillä 
on haettu alkavaan ke-
sään kauneutta kaikissa 
muodoissaan. Maassam-
me on tapana ollut pää-
asiallisesti keittää munat 
sipulinkuorien kanssa 

punaruskeiksi. 
Itä-Euroopassa koris-

tellut munat liittyivät 
myös puolison etsimi-
seen. Nuoret neidot 
lahjoittivat niitä kiin-
tymyksen merkkeinä 
hakkailemilleen pojille, 
mikä oli huomattavasti 
suorempaa toimintaa 
kuin pohjoisen maamme 
pääsiäisen lemmentaiat.

Vaikka kanankasva-
tus yleistyi maassamme 

MUNIEN VÄRJÄYS
1500-luvulla, pysyivät 
kanalat pitkään vain 
ylhäisön omistuksessa. 
Pääsiäismunien värjää-
minen ja syöminen on-
kin maassamme varsin 
uusi ilmiö. Suomessa 
oli tavanomaisempaa 
pakanaperinne joka kos-
ki villilintujen munia. 
Niitä kerättiin heräävän 
luonnon merkkeinä ja 
uhrattiin paremman 
munaonnen toivossa.

Ensimmäiset suk-
laamunat tulivat Suo-
messa myyntiin vuonna 
1896. Ne olivat oikean 
munankuoren sisään va-
lettuja Mignon-munia. 
Ontot suklaakuoriset 
munat tulivat puoles-
taan maamme mark-
kinoille jo 1908. Suk-
laamunien sisällä oleva 
yllätys oli tosin vielä pit-
källe 1960-luvulle saak-
ka yleensä jonkinlainen 
sormus, eurooppalaisten 
perinteiden mukaisesti. 
g
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Pääsiäisperinteitä maailmalta

Noitia 
maisemissa...

N oidat ovat asettuneet jo keskiajalla kiertämään 
maailmaa pääsiäisyönä. Taustalla noitien liik-
keiden määrittämiseen erityisesti pääsiäisen 

pyhiin oli usko siihen, että maailman taitekohdissa 
pahat henget pääsisivät kiertämään maailmaa. 

Pääsiäisen kristillinen sanomakin kertoi Vapah-
tajan olevan kiven takana haudassaan ja täten yli-
maallisen varjeluksen olevan heikoimmillaan. Tämä 
tarkoitti myös sitä, että pahuuden voimat kokeilivat 
liikehtiä vapaammin ja ajatus pääsiäisyöstä noitien 
juhlayönä vahvistui entisestään.

Pahan riivaamat noidat liittyvät maailman kau-
hujen kavalkadiin nykyisessä muodossaan keski-
ajalla, katolilaisuuden etsiessä itselleen sopivaa pa-
huuden ilmentymää. Noitavainot olivat Euroopassa 
laajamittaisia ja armottomia. Suomessakin tunne-
taan vainoja myöhäiskeskiajalta, eikä edes protes-
tanttisuuden nousu katolilaisuuden ohitse tuonut 
sanottavaa helpotusta noitauskomuksiin. Noituu-
den kitkemisen avulla pyrittiin hävittämään myös 
muita taikauskoisuuden ja pakanallisuuden muo-
toja hengille uhraamisesta kotitaikojen tekemiseen. 

Kaiken taustalla oli pakanallisuuden ja taikaus-
kon eläminen vahvasti uskontojen rinnalla. Van-
hoista taikauskoisista tavoista ei haluttu päästää irti, 
olivathan ne taanneet jo vuosisatoja hyvät sadot, 
onnen ja sateet. Kristinusko ei lupaillut hyvää vil-
javuotta, ainoastaan sielullista suopeutta huonojen 
satokausien jälkeen. Joten ei ihme, että ainakin osa 
kansasta halusi pelata varman päälle ja muistaa en-
tisten aikojen jumaliakin.

M aassamme noitavainot keskittyivät aluksi 
miehiin, jotka olivat perinteisesti tietäjiä. 
Noitavainojen ja eurooppalaisten tarinoi-

den jatkuessa myrrysmiesten perinne kuitenkin 
unohtui yleismaailmallisen pahuuden tieltä. Pik-
kuhiljaa naispuoliset noidat alkoivat vallata asemaa 
myös suomalaisessa kuvastossa. Suomessa oli noi-
tavainojen aikana oikeudenpöytäkirjojen mukaan 
syytettynä kokonaisuudessaan noin parisen tuhatta 
ihmistä, joista suurin osa 1600-luvun loppupuolella. 
1800-luvulla noitavainot olivat mennyttä elämää ja 
noidat olivat muuttuneet pääsiäisviihteeksi, vaikka 
taustalla eli yhä oikeaa pelkoa. 

Euroopasta kantautuneen kertomusperinteen 
mukaan noidat olivat vanhoja naisia. Vanhojen 
naisten helmasyntinä nähtiin monesti liiallinen 
mieltyminen kahviin, joten luonnollisesti noitien 
symboliksi nousi kahvipannun mukana kuljettami-
nen. Kissat puolestaan olivat olleet pakanallisuuden 
symboleina kahlitsemattomissa olevina yöeläiminä. 
Ne julistettiin paavin toimesta 1200-luvulla jopa 
saatanallisiksi eläimiksi. Kissat liittyivät myös oleel-
lisesti vanhojen naisten kuvastoon. Lentäminen 
puolestaan nähtiin paholaisen lahjana uskojilleen. 
Tosin noidille ei ollut väliä millä lensivät, mutta luu-
dat yleistyivät kuvastossa joko sattumalta tai luuta-
akkojen johdosta. g

R a n s k a l a i s e s s a 
Hauxin kylässä 
on tapana valmis-

taa jättimäinen muna-
kas pääsiäisenä, johon 
käytetään yli 4000 
munaa. Tarinoiden mu-
kaan jättimäisten mu-
nakkaiden valmistus on 
peruja Napoleonin ohi-
kulkumatkasta Hauxin 
halki. Hän oli tilannut 
munakkaan, jota kehui 
parhaaksi koskaan syö-
mäkseen ja päätyi tästä 
intoutuneena tilaamaan 
seuraavaksi päiväksi 
koko armeijalleen vas-
taavanlaisen omeletin. 
Kyläläiset tekivät työtä 
käskettyä ja armeija sai 
jättiomeletin syötäväk-
seen. Nykyään omeletin 
ateriointitalkoisiin osal-
listuu vuosittain noin 
tuhathenkinen joukko.

Argentiinassa pääsi-
äinen huipentuu paas-
ton loppumisen kun-
niaksi isoon, yhteiseen 

ateriaan. Monet kau-
pungit järjestävät myös 
lapsille ja lapsenmieli-
sille aarrejahteja. Joskin 
aarteet eivät olekaan 
pääsiäismunia, sillä jä-
nisten ja munien yhdis-
täminen ei tavoittanut 
koskaan Latinalaista 
Amerikkaa kunnolla.

Espanjassa kuljetaan 
mustissa suippohatuissa 
torien poikki muistu-
tuksena kärsimyksis-
tä inkvisition aikaan. 
Tuolloin syyllisiksi 
määritellyt laitettiin 
vastaavissa hatuissa kul-
kemaan katuja ihmisten 
pilkatessa heitä. Tavalla 
muistellaan vainojen 
uhrien kärsimystä.

Vuonna 1759 Mála-
gan vankilassa kapinoi-
tiin pääsiäiskulkueen 
perumisen vuoksi. Syy-
nä tapahtuman järjestä-
mättä jättämiseen löy-
tyi alueella riehuvasta 
rutosta, mutta tämä ei 

perinteisiin kiintyneitä 
haitannut. Vangit kar-
kasivat selleistään ja va-
pautuivat kaduille, vain 
järjestääkseen oman 
pääsiäiskulkueensa ja 
kaikkien yllätykseksi 
he palasivat tämän jäl-
keen takaisin vankilan 
muurien sisälle. Kaarle 
III oli tapauksesta niin 
vaikuttunut, että tarjosi 
vapautuksen 24 vangil-
le. Vankien vapautusta 
on jatkettu tähän päi-
vään saakka pääsiäisen 
kunniaksi.

Espanjassa pääsiäi-
nen ei ole vain riemu-
juhlaa. 1300-luvulla 
aatelisarvon saanut 
Suero de Quiñones oli 
velkaa juutalaiselle ra-
hanlainaajalle. Rahaa ei 
ollut, mutta pääsiäisen 
lähestyessä aatelinen 
sai kanssa kyläläisensä 
raivoon paikallista juu-
talaisyhteisöä kohtaan 
muun muassa syyttä-

mällä näitä Jeesuksen 
murhasta. Seurauksena 
oli hyökkäys juuta-
laisyhteisöön ja lukuisia 
kuolonuhreja, mukaan 
lukien rahanlainaaja. 
Tuhon yön jälkeen tap-
pajat lepyttivät itseään 
juomalla kaupungin 
viinivarannot. Hyök-
käyksen muisto elää vie-
läkin Bierzon kaupun-
gissa, jossa pääsiäisen 
alla on tapana huutaa; 
”Mennään tappamaan 
juutalaiset”, mikä toimii 
kehotuksena siirtyä juo-
maan viiniä. g

Pirkkolan lastentarha. 1959. Helsingin Kaupunginmuseo.
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