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Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan yläasteikäisille suunnattua UR:n ohjelmaa Ajankohtaista 
suomeksi. Minä olen Heidi Liekola, ja tämän ohjelman teemana on pääsiäinen seuraavin 
aihein. 
 
Uskontotieteilijä kertoo pääsiäisperinteistä 
Ja tutustumme ortodoksiseen pääsiäiseen Suomessa  

Uskontotieteilijä kertoo pääsiäisperinteistä 
 

Ruotsissa ja Suomessa luterilaisen kirkon pääsiäisperinteet ovat pitkälti 
samankaltaiset. Uskontotieteilijä Marja-Liisa Keinänen Tukholman 
yliopistosta kertoo, että pääsiäinen on kristikunnan suurin juhla ja sitä 
vietetään Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen muistoksi. 
 
Marja-Liisa Keinänen  
Tietenkin on tärkeää tuntea myös tämän uskonnollinen tausta minkä 
vuoksi vietämme pääsiäistä. Että se tavallaan on keskeinen osa meidän 
kulttuuriperintöä, jota on hyvä hallita ja tietää ja tuntea taustat. Monet 
ihmiset eivät ole aktiivisesti kristittyjä elikkä se on luonnollista, että 
nämä juhlat myös sekularisoituvat ja ne muodostuu enemmänkin 
maallisiksi juhliksi, joilla on suuri sosiaalinen merkitys tietenkin.  
 
Suomalaiset pääsäisruuat eroavat jonkun verran ruotsalaisista. 
Esimerkiksi mämmi kuuluu olennaisesti suomalaiseen pääsiäispöytään. 
 
Marja-Liisa Keinänen 
Suomen puolella mämmi on tietenkin tunnettu pääsiäisruoka ja joidenkin 
tietojen mukaan sitä on nimenomaan syöty pitkänäperjantaina, koska 
tällöin oli voimassa erilaisia työtabuja. Ei saanut valmistaa lämmintä 
ruokaa, ei saanut tehdä töitä elikkä tämä oli helppo ruoka nauttia juuri 
pitkänäperjantaina.  
 
Myös virpominen on vakiintunut lasten pääsiäisperinteeksi Suomessa.  

 
Marja-Liisa Keinänen 
Virpoja virpoo näillä pajunoksilla samalla kun lausuu tällaisen 
virpomislorun, joissa sisältö vaihtelee mutta siinä on joitakin ajatuksia 
jotka toistuvat: `virvon varvon tuoreeks terveeks´. Siinä näkee myös tää 
uudelleensyntymisen ajatus, että toivotaan terveyttä uudelle vuodelle.  
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Ortodoksinen pääsiäinen Suomessa  
 

Ortodokseille pääsiäinen on juhlien juhla. Suomessa ortodoksien osuus 
väestöstä on prosentin luokkaa eli kirkolla on noin 60 000 jäsentä. 
Toimittaja Matilda Peltonen tapasi 17-vuotiaan nuoren, joka kertoo 
ortodoksisesta pääsiäisestä. 
 
Ilmari Häyrynen 
Me ollaan nyt täällä Uspenskin katedraalilla Helsingissä ja mä oon 
tosiaan Ilmari Häyrynen. Mä oon Helsingin ortodoksisen seurakunnan 
jäsen ja paljon täällä kirkon piireissä ollut mukana jo pienestä pitäen 
perheen kautta. Pääsiäinen on ortodokseille vuoden tärkein juhla, 
ehdottomasti. Se on tosi iso se perinne, että tässä on tää suuri paasto ja 
sitten sen jälkeen seuraa pääsiäinen, joka kestää tosi pitkän aikaa. Se on 
vähän meillä ortodokseilla tää, että etenkin kun on suuret juhlat niin 
ennen sitä otetaan vähän arjesta niin kun kaikkea iloa pois mut sit kun 
juhlitaan niin juhlitaan kunnolla. 
 
Mitä tää paaston aika tarkoittaa sulle?  
 
Ilmari Häyrynen  
Paaston aika ei oo meillä kauheen tiukasti säännöstelty, se on aika 
omavalintaista. Etenkin nuorilla niin ei edellytetä mitään isoja juttuja. 
Ja varsinkin kun mä oon ite aika urheilullinen kans, niin en voi mun 
ruokavaliota hirveesti muuttaa. Mutta se on tosi paljon tämmönen 
käytöspainotteinen paasto, et miettii omia tekoja paljon enemmän ja niin.  
 
Sitten kun on juhlan aika, niin miten sitä juhlitaan?  
 
Ilmari Häyrynen 
Pääsiäisyönähän on tää kuuluisa pääsiäisyöpalvelus, joka kestää sen 3-4 
tuntia. Se alkaa siinä ennen kahtatoista ja sitten ollaan siis yöllä täällä 
kirkossa tosiaan. Ilman koronaa, niin siellä on tosi paljon ihmisiä, satoja 
ihmisiä tulee tänne kirkkoon. Ja se on tosi hieno se jumalanpalvelus, just 
kun se on yöaikaan. Ja sit sen jälkeen täällä kryptassa eli täällä kirkon 
alapuolella syödään. Ja sitten muutenkin siitä alkaa semmoinen hirvee 
suklaamunien mättäminen ja juhlaruokien syönti, niinku pashaa ja 
kulitsaa ja sun muuta.  
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Tässä tämänkertaiset aiheet. Hyvää pääsiäistä! 

 

 
 


