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Sanalista 
 
Uskontotieteilijä kertoo pääsiäisperinteistä 

 
perinne 
samankaltainen 
kristikunta 
ylösnousemus 
uskonnollinen 
kulttuuriperintö 
sekulaarinen, maallinen 
muodostua 
merkitys 
olennainen 
nimenomaan 
valmistaa ruokaa 
virpominen 
loru 
uudelleensyntyminen 
 

tradition  
likadan  
kristenhet / kristendom  
uppståndelsen 
religiös 
kulturarv 
sekulariserad 
forma (sig) 
betydelse 
väsentlig 
specifikt, särskilt  
laga mat 
gå med ris 
ramsa 
pånyttfödelse 

Ortodoksinen pääsiäinen Suomessa  
 

osuus 
väestö 
jäsen 
ehdottomasti 
paasto 
etenkin 
arki 
ilo 
säännöstelty 
omavalintainen 
edellytttää 
urheilullinen 
ruokavalio 
käytös 
teko 
kuuluisa 
jumalanpalvelus 
mättää 
 

del, andel  
befolkning  
medlem  
definitivt, absolut 
fasta 
i synnerhet 
vardag  
glädje 
reglerad 
valfri, frivillig  
förutsätta 
sportig  
kost, diet  
beteende  
handling  
berömd 
gudstjänst 
skopa, sleva 
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Kysymykset 

Uskontotieteilijä kertoo pääsiäisperinteistä 

1. Miten paljon luterilaisen kirkon pääsiäisperinteet eroavat toisistaan Suomessa ja 
Ruotsissa? 

a. hyvin paljon 

b. vain vähän 

c. eivät ollenkaan 
 

2. Keinäsen mukaan pääsiäinen on… 

a. … kristikunnan suurin juhla. 

b. … Jeesuksen syntymän muistojuhla. 

c. … luterilaisen kirkon suurin juhla. 
 

3. Mitä Keinänen kertoo pääsiäisperinteiden kehittymisestä? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

4. Mikä väittämistä pitää paikkansa? 

a. Mämmi kuuluu suomalaiseen pöytään vuoden ympäri. 

b. Mämmi on pääsiäisperinne sekä Suomessa että Ruotsissa. 

c. Mämmi on tärkeä suomalainen pääsiäisruoka 
 
 
 
 
 



3 

5. Miten Keinäsen mukaan mämmi ja pitkäperjantai liittyvät toisiinsa? 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

6. Mitkä kolme asiaa kuuluvat virpomiseen? 

a. Kuusi, laulu ja ajatus uudesta alusta. 

b. Koivu, runo ja usko jälleensyntymiseen.  

c. Paju, loru ja terveyden toivottaminen. 
 

Pohdi, miten eri perinnejuhlien vietto on muuttunut aikojen saatossa. 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
_______________________________________________________ 

Ortodoksinen pääsiäinen Suomessa 

1. Kuinka iso osuus Suomen väestöstä on ortodokseja? 

a. noin prosentti 

b. noin 60 prosenttia 

c. noin 6 prosenttia 
 

2. Mitä Häyrynen kertoo itsestään? 

a. Hän on ollut vasta vähän aikaa Helsingin ortodoksisen kirkon jäsen. 

b. Hän on perheensä ainoa ortodoksisen seurakunnan jäsen. 

c. Hän on ollut mukana ortodoksisen seurakunnan toiminnassa jo lapsuudestaan 
saakka.  
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3. Mitä Häyrynen kertoo ortodoksien pääsiäisenvietosta verrattuna arkeen?  

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 

4. Miten Häyrynen viettää paaston aikaa? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto. 

a. Melko vapaasti.  

b. Olemalla syömättä. 

c. Miettimällä tekojaan ja käytöstään. 
 

5. Mikä väittämä EI päde pääsiäisyön jumalanpalvelukseen? 

a. Se alkaa ennen puolta yötä. 

b. Se kestää kaksi tuntia. 

c. Siihen osallistuu yleensä satoja ihmisiä.  
 

6. Missä yhteydessä Häyrynen mainitsee pashan ja kulitsan? Kun hän… 

a. … kuvailee jumalanpalvelusta. 

b. … kertoo, mitä tapahtuu jumalanpalveluksen jälkeen.  

c. … luettelee paaston aikana kiellettyjä ruokia. 
 

Pohdi ja tutki, missä päin maailmaa pääsiäistä vietetään ja millä eri tavoilla. 
________________________________________________________
________________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
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Vastaukset 

Uskontotieteilijä kertoo pääsiäisperinteistä 

1. B 

2. A 

3. Kristilliset perinnejuhlat sekularisoituvat ja niiden sosiaalinen merkitys korostuu. 

4. C 

5. Pitkänäperjantaina ei saanut tehdä työtä. Siksi oli kätevää syödä mämmiä, jota ei 
joudu edes lämmittämään.  

6. C 

[omaa pohdiskelua…] 

 

Ortodoksinen pääsiäinen Suomessa 

1. A 

2. C 

3. Tapana on korostaa arjen ja juhlan eroja. Paastolla pyritään yksinkertaistamaan arkea 
entisestään, kun taas pääsiäistä juhlitaan pitkään ja kunnolla. 

4. A ja C 

5. B 

6. B 

[omaa pohdiskelua…] 
 


