OPETTAJAN MATERIAALI

Pääsiäisen monet perinteet Suomessa ovat peräisin pakanalliselta ajalta, eli ne ovat syntyneet jo ennen 800-lukua.
Jo ammoisista ajoista suomalaisille tutut perinteet on
otettu osaksi pääsiäisen juhlintaa.

Pääsiäinen on kevään juhla –
mihin sen perinteet ovat alun perin liittyneet?
Mahdollisia vastauksia:
• valon lisääntyminen
• luonnon herääminen eloon
• pitkästä talvesta selviäminen

Mitä pääsiäiseen liittyviä perinteitä tunnet?

Uupi Tirronen

Mahdollisia vastauksia:
• virpominen, pajunkissat
• munat
• pääsiäiskokko
• narsissit
• pääsiäiskoristelut
• noidat

Mitä esityksessä kerrottiin pääsiäisen
ajankohdasta? Miten se määritellään?
Tietoisku: Pääsiäinen on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun
jälkeisenä sunnuntaina, mutta kevätpäiväntasauksen ajankohta
vaihtelee. Pääsiäisen ajankohta vaihtelee eri maissa. Suomessa
vietettävän pääsiäisen ajankohta on määritelty v. 325 jaa. pidetyssä
kokouksessa.

Millaisia pääsiäisperinteitä on muissa maissa
ja mitä erilaisia kevään juhlia on niissä maissa,
joissa ei vietetä pääsiäistä?
Löytyykö omasta ryhmästä lapsia, joilla on tausta jossain
muussa maassa, jossa on erilainen pääsiäisperinne kuin
Suomessa? Lapsia voi pyytää kertomaan näistä perinteistä
muille, ja niiden ja suomalaisten perinteiden pohjalta voidaan keksiä omia uusia tapoja kokeiltavaksi.

Mihin virpominen liittyy
ja milloin virvotaan?
Tietoisku: Alun perin karjalainen perinne, joka on sekoittunut länsisuomalaiseen pääsiäisnoita- tai trulliperinteeseen. Trullit tai noidat
mellastivat perinteen mukaan pääsiäislauantaina, jolloin ihmiset ja
eläimet olivat alttiina vahingoille. Nykyisin trullit kiertävät virpomassa palmusunnuntaina. Virpomisen tarkoituksena on karkoittaa paha,
tuoda terveyttä ja toivottaa onnea.
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Esityksen jälkeen voi pohtia yhdessä:
•
•
•
•
•

•

Mitä esityksessä tapahtui?
Oliko esityksessä tarina?
Jos ei, olisiko mielestäsi pitänyt olla?
Millaisia hahmoja esityksessä oli? Kenestä pidit? Miksi?
Mikä asia jäi erityisesti mieleen esityksestä?
Millainen esitys mielestäsi oli? Hauska, tylsä, kiinnostava,
viihdyttävä, yhdentekevä, miellyttävä, innostava…
keksikää mahdollisimman monta kuvaavaa sanaa!
Millaisia nukkeja esityksessä oli mukana?

Virpomislorut ja vitsat
”Virvon varvon vitsaksilla, tuoreeks terveeks tulevaks vuodeks.
Vitsa siulle, palkka miulle.”
•
•
•
•

Millaisia virpomisperinteitä teillä on?
Millaisia loruja tunnette?
Mitä aineksia tarvitaan virpomavitsan tekemiseen
ja mistä niitä saa?
Tehkää itse virpomavitsat!

Pääsiäismunat
Millaisia erilaisia pääsiäismunia on olemassa?
Oletteko tehneet itse pääsiäismunia?
Mikä on munan merkitys? Miksi muna liittyy pääsiäiseen?
Muna on uuden elämän ja hedelmällisyyden tunnus: päältäpäin eloton
ja kylmä, mutta kätkee elämän sisäänsä. Ennen vanhaan pääsiäistä
edeltävän pitkän paaston ajalta munia oli myös jäänyt säästöön, joten
oli käytännöllistä syödä niitä pääsiäisenä. Kalevalaisessa perinteessä
on maailmansyntyruno, jossa muna särkyy pudotessaan veteen ja
muodostaa maailmankaikkeuden.

Keväinen suosikki MIAU! esittelee pääsiäiseen
liittyviä kansanperinteitä ja uskomuksia vauhdikkaassa nukketeatterikavalkadissa. Esityksessä on
mukana loruja, runoja ja lauluja, monipuolista nukketeatteriosaamista ja huumoria monenikäisille.
Kesto 40 min.
Käsikirjoitus, sovitus, nuket, lavastus,
alkuperäinen ohjaus: Maija Barić
Uusintaohjaus: Iivo Barić
Musiikki: Maija Barić ja Bojan Barić
Musiikin sovitus: Esiintyvät muusikot
Esiintyjät: Susan Aho, Iivo Barić ja Antero Reinistö

Nukketeatteri Sampo on vuonna 1977 perustettu helsinkiläinen teatteri, jonka ohjelmistosta pääosa on suunnattu lapsille. Esiinnymme
oman Erottajankadun näyttämömme lisäksi säännöllisesti pääkaupunkiseudun kulttuuritaloissa, ja tilauksesta keikkailemme missä vain,
Suomessa ja ulkomailla. Eri-ikäisille suunnattujen nukketeatteriesitysten lisäksi teatterissa on paljon muutakin toimintaa ja sen yhteydessä
toimii Sampon Satumainen kahvila. Nukketeatteri Sampolla on pitkä kokemus taidekasvatuksesta. Järjestämme myös kansainvälistä SAMPO
-nukketeatterifestivaalia joka syksy.
Lisätietoa teatterista: nukketeatterisampo.fi.
Erottajankatu 7, 00130 Helsinki.
Puh. 020 735 2235
toimisto@nukketeatterisampo.fi
nukketeatterisampo.fi
sampofestival.fi
Materiaalin koonti: Anna Martikainen

Tämä oheismateriaali liittyy Nukketeatteri Sampon esitykseen
MIAU! Pääsiäinen nukketeatterissa, jonka ensi-ilta on ollut alun
perin pääsiäisen alla 1993, ja jota esitetään Sampossa edelleen
joka kevät pääsiäisen aikaan. Materiaalia voi hyödyntää ennen
tai jälkeen esityksen.

