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1. JOHDANTO
Tämän opinnäytetyön aihe on ortodoksisen paaston ja pääsiäisen ruokakulttuuri RajaKarjalassa syntyneiden keskuudessa ja Valamon luostarissa. Pääasiallisin kriteeri
aiheen valinnalle oli mielenkiinto ortodoksista ruokakulttuuria kohtaan. Suvussani on
ortodokseja, mikä vaikutti aiheen valintaan. Aiheesta tietoa hakiessani huomasin, että
paastosta ja pääsiäisestä kerrottiin yleistä tietoa useassa teoksessa, mutta tieto oli
hajanaista. Lisäksi aiheeseen liittyvät ruokaohjeet löytyivät eri teoksista. työn
tavoitteena on tarkastella suuren paaston ja pääsiäisen merkitystä ortodoksisessa
uskonnossa sekä paastoon ja pääsiäiseen liittyviä ruokaohjeita ja tapoja. Vaikka itse
ruoat eivät ole tärkeintä paastossa ja pääsiäisessä, on tärkeää saada tietoa
ruokakulttuurista, sillä kaikkihan eivät ole siinä onnekkaassa asemassa, että voisivat
laajentaa tietämystään omien sukulaistensa avulla. Toisaalta on tärkeää tallentaa vielä
olemassa oleva perimätieto.

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten vietetään suurta paastoa ja pääsiäistä
Valamon luostarissa ja Raja-Karjalassa syntyneiden ihmisten keskuudessa, mutta
ennen kaikkea sitä, mitä ruokia näinä ajankohtina valmistetaan. On myös
mielenkiintoista

tietää,

mitkä

tiedot

ruokailutavoista ja ruokaohjeista ovat

kulkeutuneet perimätietona, ja mitkä on mahdollisesti omaksuttu elämän varrelta.
Pyritään myös selvittämään, onko tapahtunut muutoksia ihmisten tavoissa tai
valmistettavissa

ruuissa

vuosien

kuluessa.

Esimerkiksi

raaka-ainetarjonnan

lisääntyminen sodanjälkeisistä vuosista nykyaikaan tultaessa on voinut tuoda
monipuolisuutta valmistettaviin ruokiin. Tietoa etsiessäni sain selville, että
museoviraston keruuarkistossa Helsingissä on pääsiäisen viettotapoihin liittyvän
kyselyn tulokset vuodelta 1983 ja muutamia aiheeseen liittyviä käsikirjoituksia. Näistä
toivoin saavani apua myös omaa tutkimustani varten.
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Työ on tehty perimätiedon välittämiseksi nykyisille ja myöhemmille sukupolville ja
kaikille, joita kiinnostaa ortodoksinen ruokakulttuuri ja jotka haluavat kehittää uusia
ideoita ruoanvalmistukseen. Viime vuosina on erilaisten ruokakulttuurien ja
perinteiden arvostus tullut näkyvästi esille, joten työstä on hyötyä myös
ruokapalvelutyöntekijöille. Tulevaisuudessa työtä voisi käyttää myös tuotekehityksen
pohjana ja kehittää paaston ajan ja pääsiäisen ruokia.
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2. ORTODOKSISEN PAASTON JA PÄÄSIÄISEN RUOKAKULTTUURIN
TAUSTOJA

2.1. Ortodoksisen kirkon vaiheita Suomessa
Vuonna 1892 perustettiin itsenäinen Suomen ja Viipurin arkkipiispan istuin, joka
samalla

oli

ensimmäinen

Suomen

ortodoksinen

piispanistuin.

Suomi

sai

Konstantinopolissa 3. - 10.7.1923 autonomisen kirkon aseman käytyjen keskustelujen
pohjalta, jonka Tomos-niminen asiakirja vahvisti. Kirkko siirtyi Moskovan
alaisuudesta Konstantinopolin patriarkaattiin, ja suomen kielestä tuli jumalanpalvelusja virkakieli. Siirryttiin uuteen (gregoriaaniseen) ajanlaskuun. Arkkipiispanistuin
siirrettiin Viipurista Sortavalaan. (Suomen ortodoksinen kirkko 2000)

Ekumeeninen patriarkka oli sallinut uuden luvun käytön vuodesta 1924 lukien.
Poikkeuslupa oli kuitenkin luostareilla, jotka saivat viettää pääsiäistä vielä vanhan
ajanlaskun mukaan. Seuraavana vuonna niidenkin oli siirryttävä uuteen ajanlaskuun.
Määräykset

aiheuttivat

kuitenkin

vastarintaa

ja

jopa

kapinaa

joissakin

venäjänkielisissä seurakunnissa: pääsiäisajan palveluksia toimitettiin edelleen vanhan
luvun mukaan. Kesällä 1925, Helsingin seurakuntaelämän lähes hajaannuttua
erotettiin vanhaa lukua kannattanut kirkkoherra. Luostareissa oli käynnissä melkein
kapina kirkollista johtoa vastaan. Näiden tapausten johdosta kirkolliskokous päätti
pyytää Konstantinopolin edustajaa tutustumaan kirkkokunnan tilanteeseen ja
avuksi ongelmien ratkaisuun. Syyskuussa 1925 patriarkan edustaja Tyatiran
metropoliitta Germanos saapui maahan ja vieraili useissa Suomen ortodoksisen kirkon
kohteissa.
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Vierailua pidettiin ratkaisevana, sillä metropoliitta perehtyi kaikkien osapuolten
näkemyksiin, mutta asettui kuitenkin kansallismielisen ryhmittymän ja uuden
ajanlaskun kannattajien puolelle. Ryhmä vanhan luvun kannattajia Valamon
luostarista yritti vaikuttaa Germanoksen näkökantaan. Metropoliitta tuomitsi
munkkien niskoittelun, ja tästä seurasi se, että vanhaa ajanlaskua noudattava veljestö
uhmasi hengellistä esivaltaansa. Tilanne päätyi lopulta siihen, että Venäjältä vuosina
1923 ja 1924 tulleet toistakymmentä munkkia karkotettiin Neuvostoliittoon ja osa
siirtyi Jugoslaviaan. Luottamustehtävissä olleet muuttuivat tavallisiksi veljestön
jäseniksi, ja heiltä myös kiellettiin papilliset tehtävät siihen asti, kunnes he
osoittaisivat julkista katumusta kirkkokunnan esipaimenelle ja luostarin johtajalle.

Ajanlaskuongelmaa ei ollut vieläkään lopullisesti ratkaistu, mutta tilanne kuitenkin
selkeni, ja luostareihin palasi vähitellen rauha. (Ortodoksinen kirkko Suomessa 1979,
140)

2.1.1.

Talvi- ja jatkosodan vaikutuksia

Talvisodan seurauksena n. 55 000 kirkon jäsentä joutui evakkoon. Ensin he olivat
tilapäismajoituksessa

Savossa,

Pohjanmaalla

ja

Keski-Suomessa.

Lopullisen

sijoitussuunnitelman valmistuttua loppuvuodesta 1940 siirtoväki pyrittiin asuttamaan
pääsääntöisesti Pohjois-Savoon, Pohjois-Karjalaan, Kainuuseen ja Pohjanmaalle.
Vuonna 1935 Viipuriin perustettu toinen piispanistuin siirtyi sodan jälkeen Helsinkiin.
Arkkipiispa muutti Kuopioon, ja sinne päätyi myös kirkkokunnan keskushallinto.
(Ortodoksinen kirkko Suomessa 1979, 143)

Valamon luostarin johto löysi keväällä 1940 Heinäveden pitäjästä kauniilla paikalla
sijaitsevan tilan, jonka silloin omisti ministeri Yrjö Herman Saastamoinen (Aro 1981,
5). Tilaan kuului kolmikerroksinen päärakennus, talli, navetta ja kolmesataa hehtaaria
maata (Colliander 1974, 7). Papinniemen hovi vaihtoi omistajaa 6. päivä kesäkuuta
1940. Tämän lisäksi tehtiin myöhemmin lisäkauppa, joka käsitti noin 44 hehtaaria
peltoalueita ja metsää. (Aro 1981, 8)
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Valamon veljestö sai pysyvän sijoituspaikan Heinävedeltä syksyllä 1940. Tätä ennen
veljestö

oli

kuitenkin

Kannonkoskella.

Myös

Konevitsan

veljet

päätyivät

Kannonkoskelle, jonka kautta he menivät Keiteleen pitäjään vuoden 1940 aikana.
Konevitsan veljet siirrettiin vuonna 1956 Valamoon. Lintulan nunnat matkasivat
Tampereen

lähellä

sijaitsevaan

Kuhmalahteen.

Nykyiseen

olinpaikkaansa

Heinävedelle he pääsivät 1946. (Ortodoksinen kirkko Suomessa 1979, 143)

Vaikeuksista huolimatta pyrittiin siirtoväen hengellisestä hoidosta pitämään huolta.
Jumalanpalveluksia toimitettiin luterilaisissa kirkoissa ja seurakuntataloissa sekä
kouluilla.

Luonnollisesti

seuratoimintaa,

hengellinen

paikkakunnilla,
hoito

oli

joilla

ennestään

helpompaa.

oli

Rahallista

ortodoksista
apua

saatiin

avustusjärjestöiltä ja loppuvuodesta 1940 myös valtiolta. Vuonna 1941 helmikuussa
valmistui kirkkokunnan jälleenrakentamista koskeva suunnitelma. Saman vuoden syys
- lokakuussa osa ortodoksiväestöstä palasi kotiseuduilleen jatkosodan alettua. Syksyyn
1942 mennessä olivat Laatokan Karjalan seurakunnat palanneet takaisin. Vuodesta
1942 käynnistyi hengellinen ja aineellinen jälleenrakennustyö, sillä olihan sodan
seurauksena tuhoutunut täysin tai osittain kirkkoja ja rukoushuoneita. Myös monet
pappilat ja seurakuntatalot olivat maan tasalla. (Ortodoksinen kirkko Suomessa 1979,
143 - 144)

Kesäkuussa 1944 aloitettiin Karjalan toinen tyhjentäminen, ja heinäkuun alussa kaikki
Laatokan Karjalan asukkaat olivat jo toisen kerran evakkotiellä. Suurimpia
sijoitusalueita olivat Savo, Keski-Suomi ja Pohjanmaa. Väestö alkoi siirtyä lopullisille
sijoituspaikoilleen vuonna 1945 silloin annetun maanhankintalain mukaisesti
(Sallinen-Gimpl 1987, 9; Ortodoksinen kirkko Suomessa 1979, 145).

2.1.2.

Karjalaisten ja siirtokarjalaisten vaikutuksesta ruokakulttuuriin

Käsite karjalainen on saanut monia merkityksiä. Laajimmillaan se kattaa koko
karjalaisen väestön, joka asuu Suomessa ja Venäjällä jakaantuen inkeriläisiin,
äyrämöläisiin, vienalaisiin jne. Puhuttaessa Suomen karjalaisista lähtökohtana on jako
historiallisen Suomen Karjalan maakunnan mukaan. Suomen karjalaisiin kuuluu siis
koko luovutettu alue ja nykyinen Pohjois-Karjala ja osia Etelä-Karjalasta. (SallinenGimpl 1987, 10)

