Nettipyhis pääsiäinen 2017 Teemajuttu
PÄÄSIÄISEN PERINTEET
Pääsiäiseen liittyy monia tuttuja juttuja.
Mitä ne meille kertovat?
Rairuoho
Pääsiäistä, kevään ja uudelleen syntymisen juhlaa, koristetaan kaikilla uuden elämän merkeillä. Nopeasti
itävä raiheinä on yksi sellainen. Vihreä rairuoho tuo kevään iloa.

Mämmi
Mämmi on makea suomalainen perinneruoka, jota syödään varsinkin pääsiäisen aikaan. Sen arvellaan
juhlaruokana olevan juutalaisen happamattoman leivän vastine. Juutalaisten pääsiäiseen kuuluu
nimenomaan happamaton leipä. Mämmi on imellytettyä puuroa, joka valmistetaan pääosin vedestä,
ruismaltaasta ja ruisjauhosta. Tyypillisesti mukana on myös hieman suolaa ja pomeranssinkuorta tai
hillottua appelsiininkuorta. Joissain resepteissä on lisäksi siirappia.

Pääsiäismuna
Pääsiäismuna on koristeltu muna, joita annetaan lahjaksi pääsiäisenä. Perinteisesti on koristeltu
kananmunia, mutta nykyisin suklaiset munat ovat yleistyneet, ja myynnissä on myös pahvisia karamelleilla
täytettyjä munia. Suklaamunien sisään on usein piilotettu pieni yllätys.
Koristeltuja kananmunia on käytetty elämän tunnuskuvana. Koristellut munat, niistä kuoriutuvat tiput,
kuten pääsiäispuput ovat perinteisiä uuden elämän ja hedelmällisyyden tunnuksia. Juutalaiseen pääsiäiseen
kuuluvat kovaksikeitetyt munat uuden elämän symbolina, ja heidän arvellaan omaksuneen perinteen
kenties muinaisten roomalaisten kevätjuhlista.

Kananmuna soveltui hyvin kristillisen ylösnousemususkon symboliksi. Se on päältäpäin eloton ja
kylmä, mutta kätkee elämän sisäänsä. Kananmuna sopi myös Jeesuksen kalliohaudan symboliksi.
Uuden elämän kuoriuduttua jää jäljelle tyhjät kuoret. Tämä voisi kuvata tyhjää hautaa.
Pääsiäismunan suosioon on vaikuttanut myös käytännöllisiä syitä. Katolisissa maissa
pääsiäismunien suosiota on lisännyt eläinkunnan tuotteista kieltäytyminen pääsiäistä edeltävän
paaston aikana, minkä vuoksi munia jäi yli. Munat tuli käyttää pääsiäisenä, ennen kuin ne
pilaantuivat.
Pääsiäismunien koristelu on erityisen suosittua Puolassa ja muissa slaavilaisissa, ortodoksisissa
maissa. Kuuluisa jalokiviseppä Peter Carl Fabergé toimitti loistokkaita hopeamunia tsaarin hoviin.
Joissakin maissa pääsiäismunia piilotetaan ja lapset saavat etsiä ne. Karjalaisperinteeseen kuuluvat
munataistelut: kovaksi keitetyt kananmunat kopsautetaan vastakkain ja se, jonka muna jää ehjäksi,
voittaa.

PÄÄSIÄISEN HERKKUHETKI PULLATELLEN

Pullataikina
5 dl

Maito

50 g

hiivaa
munaa
sokeria
suolaa
kardemummaa
vehnäjauhoja

2
2 dl
2 tl
1 rkl
n. 16 dl
1 ½ dl
voita tai margariinia

Voit leipoa pullista sympaattisia lintupullia/tipuja, pupuja tai kissoja.
Katso tarkemmat ohjeet ja kuvat netistä.

