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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)
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Luovutetun alueen Karjala jakaantui useaan ruokatalousalueeseen. Vanhan kahtiajaon
mukaan alue jaettiin Etelä-Karjalaan ja Laatokan Karjalaan, jolloin rajana oli
suunnilleen Hiitolan eteläraja. Suomen kansankulttuurin kartastossa (1976) raja
sijoittuu kuitenkin Jaakkiman ja Sortavalan pitäjien väliin. Useasti on eroteltu omaksi
ryhmäksi myös Raja-Karjala, eli Laatokan Karjalan itäisimmät kunnat, koska alueella
oli ortodoksienemmistö. Ortodoksien ruokatalouteen vaikuttivat suuresti vuosittain
vietetyt paastot. Raja-Karjalaan katsotaan siis kuuluvaksi Impilahti, Suistamo,
Soanlahti, Korpiselkä, Suojärvi, Salmi ja Ilomatsi (itäosat vuodesta 1940) (Kolmonen
1987, 6 - 7; Sallinen-Gimpl 2000, 10 - 11).

Siirtokarjalaiset ovat osa siirtoväkeä, jotka talvi- ja jatkosodan aikana siirrettiin
luovutetuilta alueilta muualle Suomeen. Siirtokarjalaisiksi luetaan syntyperältään
karjalaiset ihmiset. Seka-avioliitot ja sukupolvien takainen polveutuminen karjalaisista
esivanhemmista aiheuttavat sen, että karjalainen syntyperä jää toisinaan epätarkaksi.
Siksi on otettava huomioon omaehtoinen lukeutuminen karjalaisiin ainakin
kulttuurintutkimuksessa. Käsitteenä siirtokarjalaisuus oli syntyaikanaan selkeä, mutta
ajan kuluessa sitä oli vaikeampi määritellä. Oli pohdittava, voitiinko seuraavaa
sukupolvea tai evakuoimisaikana syntynyttä sukupolvea lukea siirtokarjalaisiksi.
Selvänä rajana pidetään syntymäpaikkaa. Näin ollen luovutetulla alueella syntynyt
karjalainen luetaan siirtokarjalaiseksi. Kulttuurintutkimusta tehtäessä on määritelmää
kuitenkin väljennettävä, sillä ovathan siirtolaisperheiden lapsetkin osallistuneet
kulttuuriperinnön jatkamiseen. (Sallinen-Gimpl 1987, 9)

Siirtokarjalaiset

levittivät

osaltaan

ruokakulttuuria

kantaväestön

pariin.

Siirtokarjalaisilta omaksuttiin muun muassa karjalanpiirakka, karjalanpaisti, sienet,
kaaliruoat, runsaampi kahvin juonti ja hieman teen käyttöä ortodoksisella
asuinalueella. (Sallinen-Gimpl 1987, 112)
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2.1.3. Vanhan Valamon ruokataloudesta
Vanha Valamo oli maatalousluostari ja sijaitsi Laatokan saarella. Laatokan seutu oli
kuulu hedelmällisestä maaperästään, ja Valamon luostari olikin lähes omavarainen.
Suurimmaksi osaksi elanto hankittiin maanviljelyksellä ja karjan hoidolla, mutta myös
kalastusta harjoitettiin. Laatokka oli runsaskalainen, ja näin tuoretta kalaa oli aina
saatavilla. Kalansaaliiksi saattoi saada esimerkiksi lohta, siikaa, kuhaa, haukea,
madetta, suurta kuoretta tai särkiä. Tästä huolimatta luostarilla oli myös
kalastusoikeuksia

muualla,

kuten

Kymijoella

Kotkan

kaupungin

edustalla.

(Arkkimandriitta Arseni 1987, 18)

Luostarin puutarhoissa viljeltiin hedelmiä, marjoja, vihanneksia ja jopa mansikoita,
mikä ei siihen aikaan ollut vielä yleistä. Tunnetuimpia puutarhan tuotteita lienevät
kuitenkin olleet omenat, joita ihmiset syksyisin ostivat luostarista ja joita myytiin
myös Sortavalan kaupungin torilla. Jokainen puutarha oli nimetty hoitajansa mukaan.
Hoitajan velvollisuutena oli pitää kirjaa tehdystä työstä ja sieltä toimitetusta sadosta.
Vuosisadan alussa tunnettiin mm. Paisin ja Grigorin puutarhat. (Arkkimandriitta
Arseni 1987, 19)

2.1.4.

Ruokapalvelut Uudessa Valamossa

Veljestön ruoka valmistetaan nykyään kahvila-ravintola Trapesassa. Nimi ”Trapesa”
on peräisin kreikan kielestä ja tarkoittaa alun perin ruokapöytää, mutta nykyään myös
luostarin ruokalaa. Trapesa rakennettiin maatilan vanhaan navettaan, ja siitä tehtiin
ruokala vuonna 1975 palvelemaan sekä luostarin munkkeja, henkilökuntaa,
talkoolaisia että alati lisääntyviä matkailijoita ja pyhiinvaeltajia. Ruokala remontoitiin
vuonna 1991, minkä yhteydessä uusittiin koko kalusto keittiössä ja ruokasalissa.
Ruokasalissa käytetty tuolimalli on peräisin alkuperäisestä Saastamoisen kartanon
tuolista.
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Trapesassa on keisarin kabinetti, keltainen kabinetti, suuri sali ja näiden lisäksi
veljestön Trapesa, jossa veljestö ruokailee. Luostarin veljestön ja henkilökunnan
ohella palveluja käyttävät hotellin asukkaat, talkoolaiset, siviilipalvelusmiehet,
Valamon kansanopiston opiskelijat sekä päivittäiset vierailijat, joten Trapesa onkin
avoinna vuoden jokaisena päivänä aamusta iltaan.

Trapesassa hyödynnetään tarkkaan omasta puutarhasta saadut raaka-aineet, kuten
herukat, pihlajanmarjat ja omenat. Metsämarjat, kuten puolukat, mustikat ja karpalot
ostetaan paikallisilta kerääjiltä, mutta myös talkoolaiset keräävät niitä. Yrttejä saadaan
omasta puutarhasta ja luonnosta. Talkoolaiset osallistuvat myös sienien keräämiseen.
Tatteja ja kantarelleja käytetään tuoreeltaan ja rouskuja suolataan ja marinoidaan.
Hapankaalia valmistetaan loppusyksystä noin 2000 kilosta kaalia koko vuoden
tarpeeksi. Se valmistetaan vanhan karjalaisen perinteen mukaan, jonka on opettanut
luostarin pitkäaikainen ystävä ja talkoolainen Kaarina Mikonsaari. (A. Kääriäinen,
henkilökohtainen tiedonanto 20.11.2003)

2.2. Suuren paaston ja pääsiäisen vietosta ja tavoista

2.2.1.

Paasto

Arkkipiispa Leo: ”Paasto on laaja käsite. Perimmäisenä tarkoituksena on ajan ja
kaiken sen pyhittäminen, mikä liittyy rukouselämään, kotiin ja avioliittoon.” (Salonen
2003, C16)
Uskonnollisena ilmiönä paasto tunnetaan kaikkien uskontojen ja kulttuurien
keskuudessa (Seppälä 1990, 131). Ortodoksisessa kirkkovuodessa on useita paastoja,
mutta niistä tässä tutkimuksessa käsitellään suurta paastoa. Se alkaa seitsemän viikkoa
ennen pääsiäistä. Paastoamisen aikana voi pidättäytyä ruoasta kokonaan tai vähentää
ja yksinkertaistaa sitä. (Merras 1986, 72) Paaston aikana ei syödä liha- tai
maitoruokia, sen sijaan syödään kalaa ja kasviksia. Pelkällä ruoan vähentämisellä tai
yksinkertaistamisella ei kuitenkaan saavuteta tärkeintä päämäärää. Paasto yhdessä
rukouksen kanssa auttaa kasvattamaan hengellisiä voimavaroja taistelussa pahaa
vastaan. Kirkko on tässä apuna toimittaen runsaasti paaston hengen mukaisia
palveluksia suuren paaston aikana. Paaston aikana ei myöskään järjestetä häitä tai
muita suuria juhlia.
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Ruokaohjeita paaston ajalle on vaikea löytää. Basileios Suuren antama ohje pätee
tänäkin päivänä: ”Ei saa syödä niin vähän tai huonosti, että sairastuu”. Lisäksi ”ruoan
on oltava halpaa ja helposti hankittavaa”. Näin siksi, ettei ruoanlaitosta tule pääasia.
Paastomenetelmään vaikuttaa ihmisen terveydentila ja ikä sekä se, miten ruumiillista
työtä paastoaja tekee. (Seppälä 1990, 135 - 136)

Ortodoksiselle liturgiselle perinteelle on ominaista, että suuri juhla tai kirkkovuoden
kausi ilmoitetaan ja siihen valmistetaan etukäteen. Tämän esivalmistuskauden
tarkoituksena on saada ihmiset pohtimaan suuren paaston merkitystä, jotta sitä
voidaan käytännössä toteuttaa. Valmistautuminen aloitetaan viitenä peräkkäisenä
sunnuntaina ennen varsinaista suurta paastoa. Jokainen sunnuntai omistetaan jollekin
katumuksen perusaspektille luettavaksi määrätyn evankeliumin kautta. (Schmemann
1973, 15 - 16)

Ensimmäisenä, eli Sakkeuksen sunnuntaina teemana on kaipuu. Toisen, eli
Publikaanin ja Fariseuksen sunnuntaina teemana on nöyryys. Kolmatta sunnuntaita
kutsutaan

Tuhlaajapojan

sunnuntaiksi.

Silloin

luettava

evankeliumi

opettaa

katumuksen ajan olevan paluuta maanpaosta. (Schmemann 1973, 15 - 23) Siitä
käynnistyvää viikkoa kutsutaan karnevaaliviikoksi ja tällöin siirrytään liharuoasta
paastoruokaan. Viimeisen kerran ennen paastoa lihaa syödään Tuomiosunnuntaina.
(Ortodoksinen kalenteri 2003, 3)

Tuomiosunnuntai on neljäs suureen paastoon valmistava sunnuntai, ja sitä kutsutaan
myös lihapaastosunnuntaiksi. Siitä alkavan viikon ajaksi kieltäydytään lihasta, ja se
ikään kuin valmistaa ihmiset suureen ponnistukseen, johon ryhdytään seitsemän
päivän kuluttua. Tuomiosunnuntain aatto eli lihapaastolauantai on tärkeä rukouspäivä
edesmenneitten jäsenten puolesta. Sekä lauantain että sunnuntain teemana on rakkaus.
(Schmemann 1973, 23 - 25)

Seuraava sunnuntai on Sovintosunnuntai. Silloin teemana on anteeksiantamus.
Tuolloin pidetyn ehtoopalveluksen jälkeen alkaa varsinainen neljäkymmentä päivää
kestävä suuri paasto, jolloin luovutaan maitoruoasta. (Ortodoksinen kalenteri 2003, 3,
24)

14
2.2.2.

Pääsiäinen

Ortodoksisessa kirkossa suurin juhla on pääsiäinen. Se on myös kristikunnan vanhin
juhla. Muinoin sitä pidettiin Nissan-kuun 14. päivänä, juutalaisten pääsiäisen
yhteydessä. Tällöin juhla saattoi sattua mille viikonpäivälle tahansa. Myöhemmin
pääsiäistä ruvettiin kuitenkin viettämään aina sunnuntaina, ylösnousemuspäivänä.
Katsottiin, että se oli sopivin päivä viettää kristillistä pääsiäistä. Ajan kuluessa juhlan
vietto vakiintui kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeiseksi sunnuntaiksi.
Nykyään pääsiäisen ajankohta määräytyy käytetyn kalenterin mukaan. Suomessa on
käytetty 1920-luvun alusta lähtien gregoriaanista kalenteria. Muun muassa Kreikassa
ja Venäjällä käytetään juliaanista kalenteria. Näin pääsiäisen vietto osuu eri
ajankohtiin laskutavasta riippuen.

Ennen pääsiäistä vietetään paastoa, joka alkaa sovintosunnuntaista eli laskiaisesta.
Paaston aika vaikuttaa myös kirkon jumalanpalveluksiin. Tällöin toimitetaan myös
normaalista

poikkeavia

jumalanpalveluksia,

jotta

saataisiin

vahvistusta

paastokilvoitukseen myös pyhien välisinä aikoina. (Merras 1986, 40 - 41)

Suuri Viikko. Pajunoksat siunataan ja jaetaan kansalle kotiin vietäviksi,
palmusunnuntain

aattovigiliassa.

Kotona

oksia

säilytetään

ikonin

vieressä.

Palmusunnuntaina eri tavoin koristelluilla oksilla käydään virpomassa tuttavia.
Suurella viikolla eli piinaviikolla palveluksia toimitetaan kirkossa joka ilta. Suuren
torstain aamuna on Herran ehtoollisen asettamisen muistoliturgia (liite 1), ja illalla
Kristuksen kärsimyksestä luetaan 12 evankeliumia. Näitä lukujaksoja kuunneltaessa
ollaan polvistuneina ja palava kynttilä kädessä. Suurena perjantaina kirkossa
toimitetaan kolme palvelusta. Kuninkaalliset hetket on aamupalvelus, jolloin luetaan
raamattua, psalmeja ja rukouksia. Suuri ehtoopalvelus on iltapäivällä, jonka jälkeen
kannetaan juhlallisessa saatossa Kristuksen hautauskuva alttarista kirkkosalin keskelle
asetetulle korokkeelle. Tällä havainnollistetaan Kristuksen ristiltä ottamista. (Merras
1986, 40-41)
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Kristuksen hautaamista kuvaava palvelus pidetään pitkäperjantain iltana. Tällöin,
kuten yleensäkin hautajaistoimituksissa, kansa seisoo palavat kynttilät kädessä. Ensin
veisataan Kristuksen lähtövirsi psalmi 119, jonka jälkeen hautauskuva nostetaan
korokkeelta ja kannetaan kirkon ympäri. Toimituksen aikana kirkkoväki seuraa
mukana kantaen palavia kynttilöitä. Samalla lauletaan Pyhän kolminaisuuden virsi:
”Pyhä Jumala, Pyhä Kuolematon, armahda meitä.” Kulkueen aikana kirkonkellot
soittavat hautaussoittoa. Saaton jälkeen palvelus jatkuu vielä kirkossa. (Merras 1986,
41-42) Lauantaiaamuna toimitetaan liturgia, jonka jälkeen kirkko hiljentyy
odottamaan pääsiäisen suurta juhlaa. (Merras 1986, 42)

Pääsiäisyöpalvelus aloitetaan vähän ennen puoltayötä, hämärässä kirkossa samalla
laulaen Kristuksen hautauskanonia (liite 1). Kristuksen hautauskuva viedään alttariin
ja tämän jälkeen valmistaudutaan ristisaattoon. Ikonien, ristin, kirkon lippujen ja
lyhdyn kantajat asettuvat kasvot itään päin alttarikorokkeen eteen. Pidetään muutama
hiljainen minuutti, ja kun vuorokausi vaihtuu, kuninkaan ovi avataan ja kaikki kirkon
valot syttyvät. Tuli, jolla tuohukset sytytetään, tuodaan alttarista. Ristisaatto lähtee
liikkeelle papiston veisatessa. Ristisaatto kiertää kirkon ympäri ja tämän jälkeen
pysähtyy kirkon eteisessä kirkon ovien ollessa suljettuina. Nyt lauletaan ensimmäisen
kerran pääsiäistropari (liite 1): ”Kristus nousi kuolleista, kuolemalla kuoleman voitti
ja haudoissa oleville elämän antoi.” Tätä pääsiäisveisua toistetaan useasti pääsiäisyönä
ja seuraavan 40 päivän ajan, kirkon juhliessa Kristuksen ylösnousemisen muistoa.
Ristisaaton jälkeen kuoro laulaa puolisen tuntia kestävän pääsiäiskanonin. Tämän
jälkeen palvelus jatkuu liturgiana, joka päättyy kahden, kolmen aikaan yöllä.
Pääsiäisruoat nautitaan palveluksen jälkeen. (Merras 1986, 43 - 44)

Pääsiäispäivän aamuna on lasten pääsiäiseksi kutsuttu jumalanpalvelus, joka on
täsmälleen pääsiäisyönpalveluksen kaltainen. Tällöin myös lapset pääsevät osallisiksi
pääsiäisen riemusta. Joissain paikoissa on myös mahdollista, että lapset saavat kantaa
tässä palveluksessa ikoneja ja palveluksen jälkeen soittaa kirkonkelloja. Muinoin
Karjalassa sai kuka tahansa nousta kellotorniin pääsiäisviikolla ja soittaa kelloja.
(Merras 1986, 44 - 45)
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2.2.3. Ortodoksisen laskiaisen ja pääsiäisen vietosta Venäjällä
Laskiaisviikkoa eli maslenitsaa vietetään viikkoa ennen suuren paaston alkua.
Nimensä se sai siitä, että silloin ei saa nauttia lihaa, mutta voita, maitoa, blinejä ja
juustoa kylläkin. Laskiaisena huviteltiin laskemalla kelkkamäkeä ja syömällä rasvaa
tihkuvia blinejä. (Lehmusoksa 1995, 120; Lehmusoksa 1999, 209) Venäjällä
noudatettiin juliaanista kalenteria eli vanhaa ajanlaskua (Lehmusoksa 1995, 101).
Suuri paasto päättyi pääsiäislauantain vaihtuessa pääsiäissunnuntaiksi. Pääsiäisyön
jumalanpalvelukseen osallistuivat kaikki, perheen pienimpiä lukuun ottamatta. Osaksi
palvelusta kuului ristisaatto, joka kiersi kolme kertaa kirkon ympäri Kristusta etsien,
jota ei kuitenkaan löydetty, koska hän oli ylösnoussut. Palveluksen jälkeen ihmiset
tervehtivät toisiaan kolmella ”pääsiäissuudelmalla” samalla sanoen: ”Kristus nousi
kuolleista. Hristos voskrese.” Tähän vastattiin: ”Totisesti nousi. Voistinu voskrese.”
Tätä rituaalia noudatettiin tarkasti. Esimerkiksi tsaari suuteli ministerinsä ja muut
merkkihenkilöt. Armeijassa upseerit suutelivat esikuntiensa upseerit, ja upseerit
puolestaan suutelivat yksikkönsä sotamiehet. Pääsiäisyön jumalanpalveluksesta
palattiin kotiin palava kynttilä kädessä, ja perillä odotti pöytä katettuna pääsiäisruoilla.
(Lehmusoksa 1999, 212)

2.3. Ortodoksisen paaston ja pääsiäisen ruokakulttuuri
Ortodoksinen ruokakulttuuri eroaa muusta suomalaisesta ruokakulttuurista paastojensa
vuoksi. Paaston aikana jätetään pois kaikki eläinkunnan tuotteet paitsi kala. Kaikki
eivät suinkaan paastoa, vaan se on yksi hengellisen elämän apukeino. (Nikkanen 1984,
12)

Pääsiäisruokia ei nautita, ennen kuin on tultu pääsiäisyön jumalanpalveluksesta.
Ruokia syödään vain pääsiäisaikana ja 40 päivää pääsiäisen jälkeen. Pääsiäisaterialla
on tarjolla monenlaisia herkkuja: lihaa, pääsiäisleipää ja pashaa, jonka venäläiset
kehittivät kreikkalaisesta pääsiäisjuustosta. Venäläinen kulitsa, pääsiäisleipä, on
makea, toisin kuin Kreikassa käytettävä tavallinen limppu. Juustoa laitetaan leivän
päälle, kuten pashaa pistetään kulitsa viipaleen päälle. Tietysti pääsiäispöytään
kuuluvat myös kananmunat. Niiden punainen väri symboloi Kristuksen ristillä
vuodattamaa verta. (Merras 1986, 44 - 45)
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2.3.1. Rajakarjalaisen paaston ja pääsiäisen raaka-aineita ja ruokia
Suuren paaston ajan raaka-aineita ja ruokia
Suuri paasto ja muut vietetyt paastot vaikuttivat ruokatalouteen ja selittävät paljolti
rajakarjalaisten runsaan kalan ja kasvisten käytön (Kolmonen 1987, 25). Paaston
aikana kiellettyjä raaka-aineita olivat liha, maito, kananmunat ja voi (taulukko 1)
(MV:KTKKA, MV:K30/171, 533, 661, 703).

Taulukko 1. Kielletyt tai vältetyt raaka-aineet aikuisten parissa (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja
kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Kielletyt/vältetyt raaka-aineet
aikuiset
liha
maito

6
7

kananmunat
voi

3
4

Pääsiäistä edeltävä suuri paasto kesti seitsemän viikkoa (MV:KTKKA, MV:K30/171,
661, 535, 917). Lasten ja aikuisten paastoamisessa on kuitenkin ollut eroja (taulukko
2).

Taulukko 2. Aikuisten ja lasten paasto (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja

kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Paasto
aikuiset
paaston pituus 7 viikkoa

7

paaston pituus 6 viikkoa
Paasto

1

lapset
lapset saivat maitoa

1

viettivät paastoa kuten aikuiset
ei koskenut alle 10 vuotiaita

1
1

lapset paastosivat pitkäperjantaina

2
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Ortodoksisessa Karjalassa pääsiäistä edeltävä seitsemän viikon paasto aloitettiin
valmistusviikoilla. Viikkoa ennen laskiaissunnuntaita oli lihapyhälasku, jolloin
luovuttiin lihasta. Maitopyhälasku oli laskiaissunnuntaina, ja silloin luovuttiin
maidosta ja munista. Ennen Karjalassa noudatettiin paastoa monissa perheissä tarkoin
pääsiäiseen asti, vain lapset ja sairaat olivat siitä vapautettu. (Kolmonen 1987, 25;
Sallinen-Gimpl 2000, 322) Eräästä Museoviraston vastauksesta löytyi myös
poikkeavaa tietoa:

”Paaston pituus oli seitsemän viikkoa. Koko perhe söi samoja ruokia”. (MV:K30/661)

Suuren paaston aikana erityinen paastopäivä on ollut pitkäperjantai (taulukko 3)
(MV:KTKKA; MV:K30/533, 703) Muutaman vastaajan mukaan tällöin syötiin vasta
illalla (MV:KTKKA; MV:K30/533).

Taulukko 3. Erityinen paastoajankohta (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja
kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Erityinen paastoajankohta
suuren paaston aikana
Pitkäperjantai
pitkäperjantaina ei syöty ennen kello 18

5
1

illalla sai syödä
ei syöty ennen kirkossa käyntiä

1
1

teetä juotiin aamulla
lapset paastosivat pitkäperjantaina

1
1

syötiin leipää ja kalaa

1
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Paastonaikana sai syödä kalaa, tosin siitäkin saatettiin kieltäytyä parin viikon ajaksi
ankaraa paastoa noudatettaessa. Muita sallittuja raaka-aineita olivat viljaruoat, esim.
talkkuna, kasvikset, kuten sienet ja kaali sekä suola- että hapankaali, juurekset, kuten
retikka,

nauris

ja

lanttu,

sekä

kalja

(vuoassakalja).

Rasvana

käytettiin

pellavansiemenöljyä. Paastonaikana keitettiin usein erilaisia puuroja veteen tai lohkoja
kasvisliemessä. Piirakat olivat luonteeltaan herkkuja, joten niitä ei yhdistetty paastoon.
Poikkeuksena olivat paistinpiirakat, jotka lienevät olleet sovellutus paastoon.
Paistinpiirakat tehtiin kuten keitinpiirakat mutta paistettiin uunissa ilman rasvaa.
Valmiit piirakat kuitenkin voideltiin voilla. (Kolmonen 1987, 25, 110)

”Peruna, kaali, kasvisruuat sekä sieni ja kalaruuat myöskin olivat sallittuja. Liha,
muna, voi ja maito olivat kiellettyjä. Kesällä suolattiin ja kuivattiin sieniä ja kaloja.
Kaalia suolattiin ja laitettiin hapankaalia. Mustikoita kuivattiin ja keitettiin tölkkeihin.
Puolukoita survottiin puuastioihin. Sellasia marjoja säilöttiin joihin ei tarvinnut
sokeria laittaa. Perunat ja juurikasvit säilyivät maakuopissa. ” (MV:K30/703)

Raaka-aineista (taulukko 4) ja ruuista (taulukko 10) käsitellään tarkemmin ne, jotka on
mainittu useammin kuin kerran museoviraston aineistossa.

Siemenvoi. Paaston aikana voi korvattiin siemenvoilla (MV:KTKKA; MV:K30/533,
535,

661).

Siemenvoina

mainitaan

myös

pellavansiemenöljy,

liinan-

eli

hampunsiemenöljy ja auringonkukkaöljy. Auringonkukkaöljyä tuotiin Venäjältä, ja
siemenvoikin oli enimmäkseen ostettua, mutta sitä voitiin valmistaa myös itse
liinansiemenistä

puristamalla.

Väriltään

liinansiemenöljy

oli

vaaleaa

ja

auringonkukkaöljy tummaa. (Lampinen 1981, 94 - 95)

”Voin asemasta käytettiin siemenvoita. Niimpä, kun kirkkomatkalle paistettiin eväät,
pullataikinaan vain vettä, suolaa, jauhoja ja hiukan linöljyä. Paistettiin linöljyssä
pannulla.” (MV:K30/533)
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Taulukko 4. Sallitut raaka-aineet (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja
kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Sallitut raaka-aineet
aikuiset
kala
kasvikset

6
7

kaali
lanttu

7
2

nauris
peruna

4
4

sipuli
porkkana

2
1

kurkku
papu

3
1

herne
sienet

1
7

karvalaukku
hapero

1
1

tatti
marjat

2
5

mustikka
puolukka

3
5

talkkuna
siemenvoi

1
5

Kala. Kesällä kuivattiin kalaa paastoajoiksi ja talven varalle (MV:K30/661, 703, 533,
535; MV:KTKKA). Pientä kalaa, kuten ahvenia, kiiskiä, kuoreita ja särkiä käytettiin
tähän tarkoitukseen (MV:K30/535; MV:KTKKA; Lampinen 1981, 114). Kalat voitiin
valmistaa perattuina tai perkaamattomina. Kalat laitettiin suolaan päivää ennen
kuivaamista tai suola voitiin ripotella päälle vasta uuniin laiton yhteydessä. Itse
kuivaus tapahtui miedossa lämmössä (MV:KTKKA; Lampinen 1981, 114) Etukäteen
suolattujen kalojen kuivaus tapahtui olkien tai päreristikoiden päällä, jottei suolavesi
olisi valunut uunin arinalle. Jos kalat oli laitettu uuniin suolaamattomina, ne voitiin
kuivata arinalla. (Lampinen 1981, 114) Kuivatut kalat, ”kidzut”, säilytettiin
kangaspusseissa (MV:KTKKA) tai koreissa (Lampinen 1981, 114).
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Kuivatuista kaloista voitiin valmistaa keittoa, ”kidzulientä”, eli ”kidzukeittoa”
(taulukko 10). Kidzuliemi valmistetaan siten, että kuivatuista kaloista keitetään liemi,
joka

suurustetaan

ruisjauhoja,

ohraryynejä

tai

vehnäjauhosuurusta

käyttäen.

Valmistaja saattoi lisätä vielä perunaa, sipulia tai sipulinvarsia ja mahdollisesti
muitakin kasviksia. Paaston aikana ei pistetty joukkoon kermaa tai voita, mutta voi
saatettiin korvata siemenvoilla (Lampinen 1981, 116; MV:K30/661, 535). Kalaa
voitiin säilöä myös suolaamalla (taulukko 5) (MV:KTKKA, MV:K30/535).

Taulukko 5. Kalan säilöntä (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja

kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Säilötyt raaka-aineet
Kala
kuivattu kala "kidzu"
kuivattu kala ahven

6
2

kuivattu kala kiiski
kuivattu kala särki

1
1

suolattu kala

2

suolattu kala särki

1

ahavoitu kala
ahavoitu kala hauki

1
1

ahavoitu kala siika
ahavoitu kala lahna

1
1

ahavoitu kala säyne

1

Suurista kaloista, kuten lahnasta, siiasta, säyneestä ja hauesta, tehtiin ahavakalaa
(taulukko 5) (MV:K30/535). Ensin kaloja pidettiin suolassa kolmen yön yli, usein
pitempäänkin. Tämän jälkeen ne pujotettiin rautalankaan ja vietiin ulos kuivumaan
räystään alle, sateensuojaan. Ulkona kuivatettaessa kalat voitiin suojata verkoilla
lintujen varalta. Kalat voitiin kuivata myös vetoisessa, kuivassa aitassa Ahavakalaa
syötiin sellaisenaan, ensin veitsellä ohuiksi viipaleiksi leikaten. Jotkut saattoivat
keittää ahavakalan pehmeäksi. (Lampinen 1981, 112; Nikkanen 1984, 16)
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Marjat Syksyllä säilöttiin mustikoita kuivaamalla ja puolukoita survoksena (taulukko
6) (MV:KTKKA; Lampinen 1981, 148; MV:K30/703). Mustikat puhdistettiin
poiminnan yhteydessä. Varsinainen kuivatus tapahtui ulkona auringon paisteessa parin
päivän ajan, yöksi mustikat vietiin sisälle ja tämän jälkeen ne vielä kuivatettiin
uunissa. Kuivatut mustikat laitettiin pusseihin, jossa ne saattoivat säilyä useita vuosia.
Kuivatut mustikat olivat hyvä lääke mahatautiin.(MV:KTKKA) Mustikoista saatettiin
myös keittää hilloa ilman sokeria (MV:K30/703). Survottu puolukka säilytettiin
saaveissa, joita oli talossa yleensä useampiakin (MV:KTKKA). Survotusta puolukasta
saatettiin tehdä marjavettä (taulukko 10), ja tällöin survottujen puolukoiden joukkoon
lisättiin vain kylmää vettä (MV:K30/535; Lampinen 1981, 148). Marjoista
valmistettiin myös keittoja, marjapuuroja ja leipäpuuroja (MV:KTKKA). Lisäksi
yhden vastaajan mukaan tehtiin puolukkahilloa (MV:K30/535)

Taulukko 6. Marjojen säilöntä (Museovirasto)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Säilötyt raaka-aineet
Marjat
mustikka

3

mustikka kuivattuna
mustikkahillo

3
1

puolukka

5

survoksena
puolukkahillo

3
1

kokonaisena/jäässä

1

Sienet Raja-Karjalassa ja Kannaksella sienien käyttö oli yleinen tapa (taulukko 4), ja
ne olivat erinomaista paastoruokaa (Nikkanen 1984, 16; MV:KTKKA; MV:K30/533,
661, 535, 770). Muualla Karjalassa sienet ja etenkin tatit eli ”grivat” olivat yleisen
käsityksen mukaan venäläisen herrasväen ruokaa (Lampinen 1981, 144). Yleisimmin
käytettiin tatteja ja karvarouskuja. Tatit säilöttiin talven varalle (taulukko 7) ja paastoa
varten kuivaamalla. Pienimmistä tateista saatettiin tehdä myös etikkasieniä
(MV:KTKKA). Karvalaukuista valmistettiin suolasieniä. (MV:KTKKA; Lampinen
1981, 144)
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Taulukko 7. Sienien säilöntä (Museovirasto)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Säilötyt raaka-aineet
Sienet
suolatut sienet

5

suolattu sieni karvalaukku
suolattu sieni hapero

1
1

etikkasienet

1

etikkasienet tehtiin pienistä tateista

1

kuivatut tatit

2

Kuivatuista

tateista

tehtiin

tattikeittoa

(taulukko

10),

”gripasoppaa”

eli

”gripakuassua”. Tatit liotettiin yön yli kylmässä vedessä ja pistettiin sitten veteen
kiehumaan. Liemeen lisättiin ruokaöljyä ja ohraryynejä suurukseksi. Keitto
maustettiin suolalla, pippurilla ja sipulilla. Lopuksi lisättiin perunalohkoja ja keitettiin
kypsäksi. Paastoaikojen ulkopuolella keittoon saatettiin pistää voita ja kermaa.
Suolasienet valmistettiin siten, että niitä joko liotettiin muutama vuorokausi kylmässä
vedessä, vettä välillä vaihtaen, tai niitä liotettiin jonkin aikaa, ja sitten kiehautettiin ja
huuhdottiin kylmässä vedessä. Tämän jälkeen sienistä puserrettiin vesi pois ja
suolattiin karkealla suolalla. Päälle pistettiin kova paino. (MV:KTKKA, Lampinen
1981, 145-146)

Ristileipä Suuren Paaston leivonnaisiin on kuulunut ristileipä (taulukko 10)
(”ristileibä, ristaleipä, ristileiby”). Kaikki eivät sitä ole tunteneet, mutta sitä on tehty
muun muassa Suistamolla, Impilahdella, Suojärvellä ja Salmissa. (MV:KTKKA,
MV:K30/425, 661, 535, 703, 917; Sallinen-Gimpl 2000, 323-324) Huomattavaa on,
että ristileipiä on tehty yhden vastauksen (MV:K30/770) mukaan myös Raja-Karjalan
ulkopuolella, Kivennavalla.
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Ristileivät olivat pieniä leipäsiä, jotka valmistettiin yleisimmin ruisleipätaikinasta
(liite 2), mutta niitä saatettiin leipoa myös vehnästä. Tunnusomaisinta niille oli risti,
joka tehtiin taikinasuikaleista leipien päälle. Ne tehtiin, kun suurta paastoa oli kulunut
kolme ja puoli viikkoa, eli neljännellä paastoviikolla, keskiviikkona. (MV:KTKKA;
MV:K30/770) Valmistusajankohta on kuitenkin saattanut vaihdella hieman tekijästä
riippuen. Yksi vastaaja (MV:K30/425) mainitsee tehneensä niitä neljännen
paastoviikon torstaina.

Ristileivän käytössä on myös ollut hieman eroja. Yleisimmät käyttötavat lienevät
kuitenkin olleet lapsen tai viljan siunaaminen. Lapselle annettiin ristileipä vietäväksi
omalle kummilleen tai joskus jopa naapurille. Leivällä kummi siunasi lapsen tehden
ristimerkin tämän pään päällä. (MV:KTKKA; MV:K30/661, 917, 703, 770) Näin
kertoo vuonna 1916 Suojärvellä syntynyt naishenkilö ristileivän käytöstä:

”Kun ristileipä vietiin, vastaanottaja antoi hyvin usein sen takaisin viejälle. Mutta sen
leivän avulla tehtiin ristinmerkki, ensin päähän, olkapäähän ja toiseen ja leipä
annettiin takaisin, se oli vapaaehtoista. Saaja siis siunasi sillä leivän tuojaa eli lasta.”
(MV:KTKKA.)

Viljan siunaamiseen käytettynä ristileipää saatettiin kutsua myös ”kylvöleiväksi”
(MV:KTKKA). Muutama ristileipä pantiin ikoninurkan hyllylle, ja keväällä ne sitten
pantiin viljan joukkoon kylvön yhteydessä. (MV:KTKKA; MV:K30/661) Jotkut
saattoivat säilyttää leivät myös viljalaareissa (MV:KTKKA; MV:K30/425). Näin
kuvaa 1907 Suojärvellä syntynyt mieshenkilö kylvöleivän käyttöä ennen sotia:

”Kun touon kylvö alkoi keväällä, otettiin leipä ja käytettiin kylvöleipänä.
Ensimmäiseen vakkaan pantiin viljan päälle kylvöleipä. Yleensä kun pellolle mentiin,
etelään päin tehtiin ristinmerkki ja sitten vasta alkoi mies kylvää. Se oli leivän, viljan
kunnioittamista.” (MV:KTKKA.)
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Kaali Kaalia voitiin säilöä suolaamalla (taulukko 8) (Sallinen-Gimpl 1998, 24;
MV:K30/661, 703), valmistamalla siitä hapankaalia (MV:K30/533, 661, 703, 535,
917, 533) tai haudutettua kaalia. (Sallinen-Gimpl 1998, 24; MV:K30/533) Kaali
voitiin suolata myös raakana. Ensin kaalit hakattiin hienoksi, ja tämän jälkeen
pistettiin suolan kanssa kerroksittain puupyttyyn. Valmis suolakaali säilytettiin
kylmässä. (Sallinen-Gimpl 1998, 24; Lampinen 1981, 133) Haudutettua kaalia voitiin
tehdä muun muassa seuraavalla tavalla:

”Kaalia haudutettiin miedossa uunissa kokonaisina kaalinpäinä. Kun ne olivat
hautuneet pehmeiksi, lohkottiin ja suolattiin ja lisättiin vähän linöljyä ja pantiin kaalit
ruukkuun tai pyttyyn, lauta päälle ja pesty kivi painoksi. Vietiin ruoka-aittaan ja
otettiin talvella ennen käyttöä sulamaan.” (MV:K30/533)

Taulukko 8. Kaalin säilöntä (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja
kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Säilötyt raaka-aineet
Kaali
hapankaali

5

kypsytetty ja sitten suolattu kaali

5

Myös hapankaalin valmistus aloitettiin hienontamalla ensin kaalit. Hapattaminen
tapahtui puupytyssä, jonka pohjaurat siveltiin piimän heralla tai taikinan happamella
tai panemalla pytyn pohjalle pistettiin hapanleivän palasia. Tällä edistettiin
happanemista. Hienonnettua kaalia mehustettiin ennen pyttyyn pistämistä, esimerkiksi
käsien välissä hieroen, niin että kaalista alkaa valua nestettä. Suolaa lisättiin maun
mukaan tai noin 1rkl kaalikiloa kohti. Kaalit survottiin pyttyyn niin tiukkaan, että
neste kohosi pinnalle. Päälle laitettin kansi ja paino, koska nesteen täytyi peittää kaalit
koko ajan. (Lampinen 1981, 134-135)
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Lanttu ja nauris Lantun ja nauriin käyttö oli yleistä (taulukko 4) (MV:K30/533, 535,
661, 917). Lantusta voitiin tehdä muun muassa hapanlohkoa (taulukko 10)
(MV:K30/533; Lampinen 1981, 128). Se valmistettiin hapantaikinan juuresta ja
vedessä keitetyistä lantun lohkoista. Hapan laimennettiin lanttujen keitinvedellä ja
keitettiin. Lopuksi lantut lisättiin joukkoon. (Lampinen 1981,127 - 128) Nauriista
tehtiin imelälohkoa (MV:K30/533; Lampinen 1981, 129). Tätä varten nauriit keitettiin
ja survottiin. Survokseen lisättiin ruisjauhoja ja hieman mallasjauhoja. Lopuksi
lisättiin nauriiden keitinvesi ja jätettiin lämpimään imeltymään. Imeltynyt seos
paistettiin uunissa. (Lampinen 1981, 129)
Sekä lanttuja että nauriita on kypsennetty myös sellaisenaan uunissa (MV:K30/533),
ja niitä kutsuttiin nimellä ”patsoi” (Lampinen 1981, 130). Naurista voitiin käyttää
myös seuraavalla tavalla:

”Palonauriista tehtiin puuroa uunissa puolukoiden ja ruisleipäkuutioiden kera”
(MV:K30/661).

Suolakurkku (MV:KTKKA; MV:K30/533, 661) Muutamissa vastauksissa ja
käsikirjoituksessa mainitaan suolakurkku (taulukko 9), mutta valmistuksesta ei kerrota
tarkemmin. Voitaneen kuitenkin olettaa, että valmistus on tapahtunut hapattamalla
(liite 2).
Taulukko 9. Kurkun säilöntä (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja
kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Säilötyt raaka-aineet
Kurkku
suolakurkku

3
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”Vuoassakaljaa” (”leipävaassaa”, ”leipäkaljaa”) käytettiin ruokajuomana (taulukko
10) paaston aikaan (MV:KTKKA; MV:K30/533). Sitä on tehty Suojärvellä syntyneen
henkilön mukaan seuraavasti:

”Sitä varten oli valmistettu vuoassaleivät: Tavallisessa taikinatiinussa alustettiin löysä
vuoassaleipätaikina ruisjauhoista, mallasjauhoista, ohra- tai kaurajauhoista.
Taikinaa ei hapatettu, vain vähän hiivaa käytettiin. Leivottiin ja paistettiin miedossa
uuninlämmössä jälkiuunileivän tapaan. Kaljatynnyrin pohjalle pantiin aika korkea
puuritilä, sen päälle hyviä, ehjiä rukiinolkia. Niiden päälle vuoassa ja taas rukiinolkia
ja jälleen vuoassaleipiä kerroksittain. Ei kuitenkaan tynnyriä täyteen, sillä, kun
viimeeksi kaadettiin tynnyriin kiehuvaa vettä niin, että leivät peittyivät, ne myös
kovasti turposivat.
Raana, josta myöhemmin voitiin kalja laskea, oli tiukasti pantu paikoilleen jo ennen
veden laittoa. Ja viimeeksi pantiin tiiviisti kiinni tynnyrin kansi ja siinä oleva pieni
luukku. Tynnyrin annettiin olla lämpimässä kunnes sen sisältö rupesi hyvin käymään.
Silloin tynnyri nostettiin kylmään ruokahuoneeseen, porstupaan. Kaljaa laskettiin
raanasta ja se oli aina kirkasta, koska oljet siivilöivät sen. Aluksi kalja oli hyvin
vahvaa, mutta, kun kalja alkoi vähetä, emännät lisäsivät luukusta keitettyä
jäähdytettyä vettä, eikä se kalja sitten ollut enää juhlakaljan vahvuista.”
(MV:K30/533)

Tämä yllä oleva ohje on suurimmalta osin yhtäläinen Lampisen (1981, 152-153)
teoksessa kerrotun ohjeen kanssa. Poikkeavuuksiakin kuitenkin löytyy, esimerkiksi
kirjan ohjeessa leipiin käytettyjen jauhojen kerrotaan olleen ruis- tai mallasjauhoja.
Hiivan käytöstä ei ole mainintaa, vaan todetaan, että käyteainetta ei välttämättä edes
käytetty.
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Mämmi Sallinen-Gimpl (1987, 112) mainitsee, että karjalaiset omaksuivat
kantaväestöltä

mämmin.

Teoksessa

Karjalan

perinneruokia

mainitaan,

että

pääsiäismämmi alettiin tuntea yleisesti 1930-luvulla ja ettei se ollut vanha
kansanomainen ruoka Karjalassa (Sallinen-Gimpl 1998, 13). Lisäksi mainitaan, että
karjalaisten oma hapan- tai marjamämmi on eri ruoka. Museoviraston aineistosta
(taulukko 10 ja taulukko 11) löytyi kuitenkin kolme mainintaa mämmin (”imelä”)
valmistuksesta (MV:K30/533, 535; MV:KTKKA). Aineistossa kuvattiin mämmin
valmistusta seuraavasti:

”Myös mämmi eli imelä oli paastoruokaa. Se tehtiin kotona. Ensin idätettiin
rukiinjyvät, sitten ne kuivattiin uunissa ja jauhettiin maltaiksi eli idyjauhoiksi. Imelään
pantiin maltaita ja vettä, oikeata käskivellä jauhettuja ruisjauhoja. Se jätettiin aika
notkeaksi ja pidettiin lievähkössä lämmössä koko päivä. Tämä mämmi sai pinnalle
kullanvärisen makean liemen ja pohja oli paksumpaa. Parhainta paastoruokaa,
tehtiin myös arkena” (MV:K30/535)

Vastaus kuvaa mämmin valmistusta Suojärvellä vuosina 1920 - 1939. Toinen kuvaus
kertoo maltaiden valmistuksesta Suojärvellä, ja lienee aikaväliltä 1912 - 1920, koska
kertoja on syntynyt 1907. Tämän kuvauksen mukaan mämmiä on tehty myös
pääsiäisenä.

”Suojärvellä käytettiin pääsiäismämmiä. Valmistaminen oli työlästä, kun tehtiin itse
maltaat. Ruista pantiin säkkiin, kostutettiin, idätettiin säkissä. Sitten pellille ja uunissa
kuivatettiin. Samalla tehtiin itua, uunissa haudottiin, ei pantua sokeria, imaltui
itsestään. Elim Home muistaa poikasena ollessa tehdyn, se oli maukasta.”
(MV:KTKKA)
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Lampisen teoksessa (1981, 75) oleva imelän ohje on suurimmalta osin samanlainen,
mutta siinä mainitaan, että ennen uuniin laittoa imelän päälle laitetaan kuuma vesi,
jota ei sekoiteta. Se estää kuorettumisen. Samassa teoksessa on erikseen
hapanmämmin ohje. Sekin aloitetaan valmistamalla uunissa tavallinen imelä, mutta
jäähtyneeseen imelään vielä lisätään taikinan hapanta. (Lampinen 1981, 76) Tämän
ohjeen avulla voidaan siis päätellä, että Museoviraston aineistossa ei kuvata
hapanmämmiä. Seuraavat ohjeet osoittavat, että kyseessä on sama mämmi joita
kantaväestö on tehnyt.

"Vuonna 1751 Turun Akatemian kemian professori P. Gadd julkaisi seuraavanlaisen
mämmin valmistusohjeen: "Yksi osa ruisjauhoja, kaksi osaa jauhettuja ruismaltaita,
jotka

imelletään

kuumassa

vedessä,

tuokkoseen

pantua

vetelähköä

seosta

kypsennetään lievässä uuninlämmössä 6 - 7 tuntia." (Marttaliitto 26.3.2004)

Myös Finnfoodin internetsivuilla olevassa ohjeessa mämmi valmistetaan vedestä,
maltaista ja ruisjauhoista. Mausteeksi mainitaan mm. pomeranssinkuori. Valmistus
aloitetaan lämmittämällä vesi poreilevaksi. Pariin litraan poreilevaa vettä sekoitetaan
osa maltaista ja ruisjauhoista hyvin vatkaten. Seoksen päälle ripotellaan ruisjauhoa ja
jätetään imeltymään muutamaksi tunniksi. Seuraavaksi seokseen lisätään kuumaa
vettä, osa ruisjauhoista ja loput maltaat. Tämän jälkeen vatkataan seosta ja ripotellaan
ruisjauhoja. Annetaan imeltyä. Näin jatketaan useita kertoja. Ennen uuniin laittoa
mämmin pinnalle ripotellaan sokeria. Kypsennysaika on noin kolme tuntia. (Finnfood
2004)
Näiden edellä mainittujen tietojen perusteella voidaan olettaa, että ainakin Suojärvellä
(MV:K30/533, 535; MV:KTKKA) tehty mämmi oli samanlaista kuin kantaväestön
parissa tehty.

Kokkoset (kukkoset) Kukkoset valmistettiin alkuaan hapantaikinasta, mutta ennen
sotia myös vehnästaikinasta (taulukko 10). Ne ovat pitkänomaisia, tavallisesti
ryynitäytteisiä piiraita, joiden liitoskohta painettiin paistettaessa alle. (Sallinen-Gimpl
1987, 86) Museoviraston kyselyyn vastanneista kaksi oli valmistanut kokkosia
(MV:K30/533, 535). Toinen vastaajista kuvaa kokkosien ja sienikokkosien
valmistusta seuraavasti:
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”Vehnäjauhoista

kuori

taputeltiin

kokkosiksi,

eli

jonkinlaisiksi

mataliksi

pullakakkaroiksi, joiden päälle laitettiin riisistä tai ohraryynistä keitetty puuro, johon
oli vähän lisätty linöljyä. kokkoset ummistettiin ja paistettiin kuin piirakat ja voideltiin
linöljyllä.” (MV:K30/533)

”Sienikokkosiin valmistettiin ruiskuori, joka nostatettiin hiivalla, leivottiin kokkosiksi,
päälle sientä ja sipulia pilkottuna. Voideltiin linöljyllä.” (MV:K30/533)

Paastoamisen muutoksesta kerrotaan kahdessa Museoviraston käsikirjoituksessa.
Toisessa kerrotaan paastoamiseen vähentyneen käytännön syistä, koska kertojan
nykyinen puoliso ei paastonnut (MV:KTKKA). Suojärvellä syntyneen kertojan
mukaan paastoaminen vähentyi vähän ennen sotia, mutta silloinkin vanhukset vielä
muistivat paastota (MV:KTKKA).
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Taulukko 10. Suuren paaston ruokia (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja

kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Valmistetut ruoat
kalakeitto kuivatusta kalasta

6

tattikeitto

2

paistetut sienet

2

hapanlohko
imelälohko

1
1

lanttu patsoi
nauris patsoi

1
1

puuro palonauriista

1

kokkoset
sienikokkoset

1
1

keitinpiirakat
riisipiirakat (puuro veteen keitetty)

1
1

vesirinkelit

1

marjakeitot
marjapuurot

1
1

marjavesi
leipäpuurot

1
1

puurot

4

mämmi

2

kaurakiisseli
vuoassakalja

1
2

ristileipä

7

Pääsiäisenä valmistettuja ruokia

Ortodoksien paastoaika päättyi pääsiäisyönjumalanpalvelukseen, jonka päätyttyä
kiirehdittiin juhlapöytään, jossa odottivat monenlaiset herkut. Tarjolla saattoi olla
muun muassa pashaa, kulitsaa, piirakoita ja kananmunia. (Kolmonen 1987, 25)
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Museoviraston aineistosta (taulukko 11) löytyi pääsiäisenä valmistetusta ruuista
huomattavasti vähemmän tietoa kuin paaston ajan ruoasta ja raaka-aineista. Niiden
valmistuksesta ei myöskään kerrottu sen tarkemmin, pashaa ja kulitsaa lukuun
ottamatta. Kaksi tai useampi maininta löytyi pashasta, kulitsasta, pullasta ja piiraista.
Valmistetuista piiraista oli erikseen nimetty pyöröt, kokkoset ja sultsinat. Kerran
mainittiin ruokia/leivonnaisia olivat mämmi, koppustudeni, pikkuleivät, kakku,
rahkapiirakka, karjalanpaisti, perunat, kasvikset, kiisseli, värjätyt kananmunat ja
tsupukat.

Taulukko 11. Pääsiäisen ruokia (Museovirasto)
Museoviraston aineisto

(sisältää kolme käsikirjoitusta MV:KTKKA ja

kahdeksan henkilön vastaukset kyselyyn K30)
PÄÄSIÄINEN Raja-Karjala

Mainintojen
määrä
aineistossa

Pääsiäisen ruokia
pasha
kulitsa

5
6

vehnänen/pulla
pikkuleivät

2
1

kakku

1

piirakat
vatruskat

5
1

sultsinat
vehnäpyöröt

2
1

tsupukat
kokkoset

1
1

riisikokkoset
rahkapiirakka

1
1

perunat
uunipaisti/karjalanpaisti

1
1

koppustudeni
kasvikset

1
1

värjätyt kananmunat
kiisseli

1
1

mämmi

1
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Pasha Pashan ja kulitsankin valmistuksesta ortodoksiväestön keskuudessa on
monenlaista tietoa. Erään käsityksen mukaan pashaa valmistivat evakkoaikana
inkeriläiset, ja muiden ortodoksien parista sen valmistuksesta ollut vähän tietoa
(Sallinen-Gimpl 1987, 161). Saman tekijän myöhemmässä teoksessa mainitaan, että
pashan ja kulitsan valmistus ei ollut yleistä kaikissa ortodoksikodeissa maaseudulla,
mutta Viipurissa ne saattoivat kuulua jopa luterilaisten pääsiäispöytään. (SallinenGimpl 1998, 13) Tästä löytyi maininta myös yhdestä Museoviraston vastauksesta.

” Viipurissa asui paljon venäläisiä. Heiltä saimme pashaa ja kulitsaa.”
(MV:K30/676)

Eräs naishenkilö, uskonnoltaan ortodoksi, kertoo myös vastaavaa:

” Viipurissa sai venäläisiltä naapureilta pashaa (MV:K30/533).”

Vastaukset kuvaavat pashan ja kulitsan käytöstä Viipurissa vuosina 1917 - 1939.

Pashan ja kulitsan tuntemusta Viipurissa ovat siis osaltaan lisänneet venäläiset. Sodan
jälkeisessä Suomessa pashan, kulitsan ja myös baban leviämisestä kerrottiin kolmessa
vastauksessa:

”Karjalaisia ruokia on mm Marttojen toimesta opetettu tekemään (MV:K30/171).”

”Pasha on tullut Marttojen kurssien kera. Samoin kulitsa ja baba.” (MV:K30/661)

”Pashan ja kulitsan tekoa opetetaan Kansalaisopistossa nykyisin (MV:K30/917).”

Raja-Karjalassa pashan tekijöitä on Museoviraston aineiston mukaan ollut
Suojärvellä, Impilahdella ja Salmissa (taulukko 11) (MV:KTKKA; MV:K30/533,
917). Erään mieshenkilön näkemys kulitsan ja pashan valmistuksesta Suojärvellä:

” Kulitsaa ja pashaa ei tehty kaikissa taloissa. Kulitsaa oli enemmän, mutta pashan
teko oli harvinaisempaa, koska siihen piti olla hyvät aineet; ei riittänyt aineita, eikä
taitoa.” (MV:KTKKA)
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Varsinainen pashan valmistus aloitettiin tekemällä rahka. Pastöroimaton kokomaito
hapatettiin ruukussa lämpimässä huoneessa. Kun se oli hapantunut kiinteäksi, pinnalta
kuorittiin kerma, ja piimän pinta viilleltiin ruutuihin. Tämän jälkeen ruukku pistettiin
mietoon uunin lämpöön, jolloin hera ja juusto-osa eli rahka erottuivat toisistaan.
Lopuksi kiinteät kokkareet nostettiin valumaan jäähtyneestä liemestä. (Nikkanen
1984, 37)

Pashat voidaan jakaa kuumennettuina tai kylminä valmistettaviin. Joskus käytetty
nimitys keitetty tai keittämätön pasha on hieman erheellinen, sillä keittäminen
juoksettaisi kananmunia sisältävän seoksen, ja tällöin pasha epäonnistuisi. Pasha
seosta kuumennetaan vain sen verran, että se saostuu vesihauteessa tai liedellä
kuumennettaessa

pidetään

lähellä

kiehumispistettä.

(Nikkanen

1984,

37)

Kauppiassukuun kuuluva henkilö kuvaa pashan valmistusta seuraavasti:

”Pasha: Sitä varten valmistettiin rahka seuraavasti. Kuorittu maito hapatettiin
ruukussa. Siihen viilleltiin veitsellä viiltoja pituus- ja poikkisuuntiin niin, että hapan
maito näytti olevan kuin kuutioitettua. Sitten ruukku pantiin hyvin mietoon
jälkilämpöön ja annettiin olla kunnes hera oli eronnut ja rahka kovettunut. Hera
kaadettiin eläimille ja rahka valutettiin kuivaksi. Rahka jauhettiin sitten vaikka
lihamyllyllä moneen kertaan (nykyään tehosekoittimella) että rahkasta tulee sitkeätä.
Lisätään munia, sokeria, kermaa, vaniljaa, rusinoita. Seosta lämmitetään vähän ja
painetaan sitten pashamuottiin. Muottiin pistetään sideharso. Muotin pohja on
avonainen. Liika neste valuu pois. Pasha pidetään yön yli muotissa kovettumassa.”
(MV:K30/533)

Valmiin pashan pyramidimainen muoto muistuttaa juutalaisten Egyptin vankeudesta.
Puisessa muotissa on kohokuvia, usein kirjaimet XB tai XA. Ne kertovat: ”Kristus on
ylösnoussut.” (Nikkanen 1984, 37)
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Kulitsa Kulitsan tekijöitä on ollut muun muassa Suojärvellä, Impilahdella ja Salmissa
(taulukko 11) (MV:KTKKA; MV:K30/533, 917). Perusohjeen raaka-aineet ovat olleet
maito tai kerma, hiiva, sokeri, suola, rusinat, kananmunat, voi ja vehnäjauhot Tekijä
saattoi lisätä taikinaan mausteeksi muun muassa kardemummaa, kanelia, vaniljaa tai
sitruunamehua. (MV:KTKKA, Kolmonen 1987, 127) Raaka-aineista, rusinoita lukuun
ottamatta, alustettiin tiivis taikina, joka kohotettiin. Kohonneesta taikinasta leivottiin
leipä, jonka päälle tehtiin taikinasta ortodoksinen risti ja kirjainparit KY ja XB.
Kirjainparit tarkoittavat ”Kristus ylösnousi”. Leipä kohotettiin vielä toistamiseen ja
päälle paineltiin rusinat, jotka ovat kärsimyksen vertauskuva. Lopuksi kulitsa
voideltiin kananmunalla ja paistettiin uunissa. (MV:KTKKA)

Pyöröt (pyöröset) Pyöröt eroavat muista piirakoista siten, ettei niiden reunaa
käännetä täytteen päälle. Ne valmistettiin ennen hapantaikinasta, mutta jo ennen sotia
niitä tehtiin vehnästaikinasta (taulukko 11). Täytteenä saattoi olla mannaryynipuuroa,
perunasurvosta tai talkkunaa. Juhliin leivottaessa mannaryynipuuron sekaan voitiin
lisätä esimerkiksi rusinoita ja kermaa. (Sallinen-Gimpl 1987, 88)

Sultsinat Sultsinat tehdään tavallisesta piirakankuoritaikinasta (hapantaikinasta), josta
tehdään ensin pieniä kakkaroita, jotka sitten ajellaan niin ohuiksi, että ”ne pöydällä
saa vaikka puhaltamalla liikkumaan” (taulukko 11). Nämä kuultavan ohuet kuoret
paistetaan hellan levyllä tai uunin arinalla. Valmiit kuoret voidellaan toiselta puolelta
ja pinotaan siten, että voidellut pinnat tulevat vastakkain. Puurosta tehty täyte
levitetään vasta syömään käytäessä kuoren voitelemattomalle puolelle, jonka jälkeen
kuoren vastakkaiset reunat käännetään keskelle ja lopuksi vielä samaan suuntaan
kaksinkerroin. (Lampinen 1981, 35-36)

Kokkoset (kukkoset) Kuten edellisessä luvussa kerrottiin, kukkoset ovat umpinaisia,
pitkänomaisia piirakoita.

Eräässä Museoviraston

käsikirjoituksessa mainitaan

riisikokkoset (taulukko 11), ja niiden valmistusta kuvataan näin:

”Tehdään tavalliseen pullataikinaan, joka leivotaan pikkupulliksi. Ne taputellaan
ohueksi ja täytteeksi levitetään riisiä. Riisiin sekoitetaan voita ja rusinoita. Kuori
ummistetaan, saumakohta jää alle. Syödään hedelmä- tai marjasopan kanssa tai
käytetään kahvileipänä.” (MV:KTKKA)
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Koppustudeni Koppustudeni mainitaan vain kerran pääsiäisruokana (taulukko 11).
Koput (sorkat) puhdistettiin korventamalla ne tulessa. Palanut karsta kaaputettiin pois
sorkista ja ne huuhdottiin vielä vedessä. Tämän jälkeen ne kuivattiin miedossa uunin
lämmössä, jolloin ne myös osaksi kypsyivät. Varsinainen studeni valmistettiin samaan
tapaan kuin lihastudeni (”tytinä”, ”syltty”). Studeniainekset keitettiin runsaassa
vedessä ja loppukypsennys tehtiin uunissa. Kypsät lihat pilkottiin pieniksi ja pistettiin
vateihin. Päälle kaadettiin keitinliemi eli rokka ja ruoka vietiin kylmään hyytymään.
Mausteet lisättiin keittämisen yhteydessä tai pilkottujen lihojen sekaan. (Lampinen
1981, 105)

2.3.2.

Paaston ja pääsiäisen ruokakulttuurista Venäjällä

Kreikkalaiskatolisen uskon myötä kreikkalaisen keittiön vaikutus vahvistui Venäjällä.
Tätä ennen olivat kuitenkin jo pakanalliset venäläiset perehtyneet kreikkalaisten ja
myös turkkilaisten ja persialaisten eteläisempään, välimerelliseen ruokakulttuuriin.
Samalta suunnalta ovat myös monet lainasanat. Esimerkiksi ”svjokla” (punajuuri) ja
”ogurets” (kurkku) ovat peräisin kreikan kielestä. Sana ”pasha” eli pääsiäinen on laina
kreikan kielestä (Lehmusoksa 1999, 193, 212).

Paastopäiviä saattoi olla vuodessa jopa yli kaksisataa, mutta kekseliäisyyttä ei
kuitenkaan ollut kielletty. Paastomaitoa eli manteliuutetta käytettiin maidon sijasta ja
kasviöljyä

käytettiin

paaston

ajan

voina.

(Lehmusoksa 1999,

191) Myös

keittokirjoissa oli oma osio paaston ajan ruokaohjeille. Paaston ajan ateriat
valmistettiin kasviksista, sienistä ja kaloista. Voin tilalla käytettiin ”paastovoita” eli
kasvisöljyä. (Lehmusoksa 1995, 101)

Luonnollisesti kalojen kulutus kasvoi paaston aikaan. Esimerkiksi Pietarissa kuoreen
kulutus oli niin suurta, että tuoreen kalan lisäksi tuotiin kuivattua kuoretta Novgorodin
ja Pihkovan alueilta. Kuivaaminen oli teollista, ja Pihkovanjärvellä toimi 1800-luvun
lopulla 83 kuivaamoa, joiden käytössä oli melkein kuusisataa uunia. Kuivaamisessa
oli omat konstinsa. Uunissa käytettyyn lämpötilaan vaikutti se, myytiinkö kuoreet heti
vai myöhemmin. Haravoidulle hiillokselle levitettiin hiekka- tai suolakerros, jonka
päälle kalat ladottiin riveihin enintään kahden sormen paksuudelta ja lopuksi niiden
päälle ripoteltiin suolaa. (Lehmusoksa 1999, 29)
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Kasviksia, kuten kaalia ja kurkkua, säilöttiin hapattamalla. Myös punajuuria säilöttiin
samalla menetelmällä, mutta myös suolaamalla. Yleisintä kuitenkin lienee ollut
sienien kuivaaminen ja suolaaminen. Suolaamiseen käytettiin rouskuja, ja maukkain
sieni kuivattuna oli herkkutatti (Lehmusoksa 1995, 92, 101, 105). Kaali on yksi
venäläisen keittiön perusraaka-aineista, ja sitä on tiettävästi viljelty jo 800-luvulla.
Kurkku on ollut tunnettu Venäjällä jo ennen 1500-lukua. Siitä valmistettiin
maitohappokäymisen avulla suolakurkkua (liite 2). (Lehmusoksa 1995, 97, 99)
Vanhin Venäjällä viljelty kasvis on nauris. Haudutetut nauriit ovat venäjäksi ”repa
petsjonata”. (Lampinen 1981, 130)

Venäläisten valmistama leipäkalja ”kvassi” on samankaltainen kuin Raja-Karjalassa
valmistettu.

Sitä

tehtiin

rukiista

tai

muistakin

viljalajeista,

kuivatuista

leivänkannikoista ja maltaista. Käyminen tapahtui maitohappobakteerien tai hiivan
avulla. Aikoinaan kvassia osattiin tehdä jopa hedelmistä ja marjoista. Kvassia juotiin
ja käytettiin lisäksi kylmien keittojen liemenä. (Lehmusoksa 1995, 136-137)

Perinteisiin pääsiäisruokiin kuului hiivataikinasta leivottu kulitsa ja rahkasta tehty
pasha. Voista muovailtu karitsa ja värjätyt pääsiäismunat kuuluivat myös
pääsiäispöytään. Karitsa voitiin tehdä itse tai tilata konditoriasta. Rikkaissa perheissä
ja hovissa pääsiäismunat oli valmistettu harvinaisista raaka-aineista. Fabergé oli
tunnetuin pääsiäismunien valmistaja, mutta myös muilla jalokivisepillä riitti
asiakkaita. Muita pääsiäispöytään kuuluvia herkkuja olivat muun muassa täytetty
uunissa paistettu juottoporsas ja kinkku. Sukulaiset ja tuttavat kävivät kylässä
pääsiäisen aikaan, joten pääsiäispöydästä pyrittiin tekemään niin ylelliseksi kuin vain
rahavarat sallivat. Saattoipa pöytä olla katettuna kokonaisen viikon. (Lehmusoksa
1995, 123; Lehmusoksa 1999, 212 – 214)
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Vuonna 1902 syntynyt luterilainen naishenkilö kertoo venäläisväestön pääsiäisen
vietosta seuraavaa:

”Tulin näkemään miten Viipurin venäläiset kantoivat palmunvitsansa kirkkoon, yöksi
siunattaviksi suitsutettaviksi ja sinne kirkkoon kannettiin kulitsat ja baabat ja
pashatkin siunattaviksi sitten niihin pantiin ruusu koristeeksi keskelle, kun ne haettiin
kirkosta kotiin. Kulitsa oli isolla tarjottimella, kun minkä ajan se kesti syödä, veitsi
leikkaamista varten, oli kulitsan rinnalla. Sitä kulitsaa ei korjattu pois välillä
näkyvistä, vaan sen oli oltava pöydällä koko pyhien ajan. Olin pääsiäisenä
ristiretkellä, sitä haudattua Jeesusta etsimässä äidin kanssa ja hoppusin minäkin
ääneen Kristos vask ree. ”Kristus on ylösnoussut” ja sain pusun poskelleni
tuntemattomalta. Ne muistot olivat ihania.” (MV:30/155)

2.3.3.

Paastosta ja pääsiäisestä Vanhassa Valamossa

Luostarin isoon ruokasaliin mahtui kerrallaan aterioimaan 800 munkkia. Ateria
nautittiin liinattomien pöytien ääressä, ja ruoka-ajan lähestyessä pöytiin tuotiin
emalilautaset, puulusikat ja muutama pala ruisleipää jokaisen lautasen viereen. Itse
ateria saattoi sisältää kasvissalaattia, kaalikeittoa, perunakeittoa ja paistettuja
perunoita ja jotakin puuroa esim. kaura-, ohra-, hirssi- tai tattaripuuroa. Sinne tänne
laitettiin myös kaljaa täynnä oleva tinatuoppi, pieni tinattu kauha ja puinen
suolakuppi. Kauhoja ei tunnettu luostarissa, vaan jokainen otti ruokansa omalla
lusikalla yhteisestä kulhosta lautaselleen, jos kyseessä oli peruna- tai kaalikeitto.
Perunat ja puurot syötiin omalla lusikalla suoraan kulhosta. (Saiki 1980, 62)

Suuri paasto. Suureen paastoon laskeuduttiin valmisteluilla, joiden pääkohtana oli
sovintosunnuntai (laskiaissunnuntai). Sunnuntai-iltana syötiin hyvin ja paljon: ”Sitä
syötiin koko viikon annos etukäteen, koska ensimmäisellä paastoviikolla ei annettu
muuta ruokaa kuin vain leipäpala ja pöytäkaljaa ja ehkä raakaa hapankaalia”.
Joissakin skiitoissa (liite 1) saatettiin jopa paistaa blinejä, mikä on ylellisyyttä
luostarissa. Paaston aikana ei saanut nauttia karjan tuotteita tai kalaa. Kalan syönti
sallittiin suuren paaston aikana vain suurina juhlapäivinä, jotka olivat Neitsyt Marian
ilmestyspäivä 25.3. ja Palmusunnuntai. (Nikkanen 1984, 21)
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Pääsiäinen. Suuri paasto päättyi pääsiäisyönä. Aamuliturgian jälkeen munkkeja odotti
ruokalassa pääsiäisateria. Jokaisen lautaselle oli katettu punainen pääsiäismuna
(pääsiäismunat oli siunattu aamuliturgian yhteydessä) ja pala valkoista leipää.
Riisipuuroa tarjottiin voisulan kanssa, salaatissa oli smetanaa ja kalakeitossa jo kalan
makua, jokaiselle jaettiin kalalientä ja pala lohta. Pashaa tai kulitsaa ei tehty, koska
niitä olisi ollut mahdotonta valmistaa niin suurelle veljestölle. (Nikkanen 1984, 21)

Näin kertoo pääsiäisen vietosta vanhassa Valamossa Arvi Karpov (1980, 109; 1985,
208-209): ”Liturgian päätyttyä noin kello seitsemältä, onkin sitten aika siirtyä
pääsiäisen juhla-aterialle. Kulkuetta ruokalaan juhlistaa se, että yksi vanhimmista
papeista

yhdessä

ylidiakonin

kanssa,

molemmat

jumalanpalveluspukuihin

pukeutuneina, kantaa kynttilöiden saattamana ruokasaliin ylösnousemusikonin ja
suurikokoisen pääsiäisleivän artoksen, joita sitten aterian lopuksi koko veljestö käy
suutelemassa, tämän toistuessa kaikkina ensimmäisen pääsiäisviikon päivinä. Juhlaateria poikkeaa kaikkien muiden vuodenpäivien aterioista. On valkoiset pöytäliinat
pöydillä, ruokaliina jokaisen lautasella, ruokalajit parhainta laatua. Ylinnä muita
ihanaa lohikeittoa, vastaavaa en muista missään muualla, kuin kerran patriarkka
Pimenin pöydässä Moskovassa maistaneeni. Riisipuuro, sekin suorastaan ui voissa.
Mutta onhan nyt pääsiäinen. Siksipä myös jokaisen lautasella on jälleen punaiseksi
värjätty kananmuna ja lisäksi jokaista kohti neljänneskilo voita ja pashaa erikseen
annosteltuina.”

On siis erilaista tietoa pashan valmistuksesta vanhassa Valamossa.

Artos, eli pääsiäisleipä, valmistetaan samasta taikinasta kuin kirkkoleivät (liite 3) ja
paistetaan muotissa, jolla saadaan leivän päälle korkokuva pääsiäisen ikonista. Artos
valmistetaan

muistutuksena

Kristuksen

uhrikuoleman

ennuskuvasta,

vanhatestamentillisesta pääsiäislampaasta. Se on kaikille kirkon jäsenille kokonaisena
siunattu leipä. (Arkkimandriitta Arseni 1999, 43)
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Pääsiäismunan historiaa. Munan merkitys uuden elämän symbolina on peräisin
primitiiviseltä ajalta, ja se tunnettaan kaikissa kulttuureissa ja sivilisaatioissa.
Polynesialaiset, kiinalaiset, japanilaiset, intialaiset, foinikialaiset, kreikkalaiset
roomalaiset ja eurooppalaiset (keskiajalla) pitivät munaa uuden elämän alkuna.
Esimerkiksi foinikialaisen myytin mukaan Aphrodite syntyi munasta, ja kreikkalaisen
myytin mukaan Helena syntyi munasta, joka putosi kuusta. (Greek Orthodox
Archdiogese of Australia, 23.3.2004) Erään legendan mukaan Maria Magdaleena
antoi punaiseksi värjätyn kananmunan keisari Tiberiukselle sanoen: ”Katso, tämä
muna on nyt kuollut, mutta sen sisällä on elämä.” (Merras 1986, 44) Pääsiäismuna ei
siis ole yksinomaan kristittyjen käyttöön ottama. Se on symbolinen sovitus Kristuksen
uhrikuolemasta

ristillä,

hautauksesta,

käärinliinojen

murtamisesta

ja

ylösnousemuksesta. Ortodoksisessa pääsiäismunassa punainen väri siis symboloi
Kristuksen verta, munan kuori kolmipäiväistä hautaamista, ja sen rikkoutuminen
Hänen ylösnousemustaan. (Greek Orthodox Archdiogese of Australia, 23.3.2004)
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3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1. Tutkimusongelma
Tässä tutkimuksessa on tarkoitus selvittää teemahaastattelun avulla millainen on
pääsiäisen ja paaston ruokakulttuuri. Tavoitteena on myös selvitää haastateltavien
kokemusten ja näkemysten avulla, miten kyseinen ruokakulttuuri on ajan kuluessa
muuttunut. Valamon luostarin haastatteluissa keskityttiin tutkimusongelmiin 2 ja 4.

Tutkimusongelmat:

1. Miten paastoa on vietetty lapsuudessa/nuoruudessa?
-

Kuinka tiukka paasto oli tuolloin?

-

Valmistauduttiinko paastoon etukäteen?

-

Mitä ruokia valmistettiin?

2. Miten paastoa vietetään nykyään?
-

Kuinka tiukkaa paastoa vietetään?

-

Mitä ruokia valmistetaan?

3. Miten pääsiäistä on vietetty ennen?
-

Mitä ruokia valmistettiin?

4. Miten pääsiäistä vietetään nykyään?
-

Mitä ruokia valmistetaan?
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3.2. Tutkimusmenetelmän valinta
Paaston ja pääsiäisen ruokakulttuuri muodostuu osittain ihmisten kokemuksista ja
näkemyksistä, joten se on aiheena liian moninainen selvitettäväksi kvantitatiivisen
(numeerisen)

menetelmän

avulla.

Tästä

syystä

päädyttiin

kvalitatiiviseen

(laadulliseen) menetelmään ja teemahaastatteluun. Menetelmää käytetään, koska näin
pystytään olemaan suorassa vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa, mikä luo
mahdollisuuden suunnata tiedonhankintaa itse tilanteessa. Haastattelussa saadaan
esille mahdollisesti myös vastausten taustalla piilevät motiivit ja pystytään
seuraamaan haastateltavan eleitä, joka auttaa ymmärtämään vastauksia ja jopa
merkityksiä (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34).

3.3. Teemahaastattelu
Teemahaastattelu lähtee ajatuksesta, että kaikkia haastateltavan kokemuksia,
uskomuksia, ajatuksia ja tuntemuksia voidaan tutkia. Se on puolistrukturoitu
menetelmä siksi, että haastattelun aihepiirit ovat kaikille samat. Se eroaa muista
puolistrukturoiduista haastatteluista siten, etteivät kysymykset tai niiden muodot ole
välttämättä kaikille samat. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48) Haastattelun onnistumisen
kannalta kysymykset ovat kuitenkin tärkeitä tarvittavan tiedon saamiseksi, siksi
haastattelua varten tehtiin teemahaastattelurungon (liite 4) lisäksi muita kysymyksiä
(liite 5), jos haastattelu ei lähdekään sujuvasti käyntiin. Kaikki haastateltavat eivät
välttämättä ole puheliaita ja saattavat olla varautuneita. (Hirsjärvi & Hurme 2000,
103)

3.4. Tutkimuksen kohderyhmä
Apua haastateltavien löytämiseen ja tavoittamiseen antoivat Kuopion ortodoksisen
seurakunnan tiedottaja ja evakkonaiset Iisalmen evakkokeskuksesta. Haastatteluun
osallistui 10 henkilöä. Heistä kahdeksan on syntynyt Raja-Karjalassa ja on
uskonnoltaan ortodokseja. Muut haastateltavaa olivat Valamon veljestön jäsen ja
Trapesan emäntä. Tällä kohderyhmällä katsottiin saatavan aitoa ja luotettavaa
aineistoa tutkimukseen.
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3.5. Aineiston kerääminen
Tutkimuksessa käytettiin teemahaastattelua. Aineisto kerättiin marras-joulukuussa
2003 kolmelta eri paikkakunnalta. Haastattelujen ajankohdat ja paikat sovittiin
etukäteen puhelimitse. Tutkija matkusti haastateltavien luokse. Tätä ennen käytiin
myös puhelinkeskustelu asianomaisten kanssa, jossa kerrottiin työn aiheesta ja
toimeksiantajasta. Lisäksi varmistettiin haastateltavien suostumus haastattelujen
taltioimiseen. Nauhuri varattiin oppilaitoksen kirjastosta kolmeksi viikoksi käyttöön,
kun haastattelujen aikataulu oli varmistettu. Haastattelut tehtiin kirkon tiloissa (3),
haastateltavien kotona (4) tai työpaikalla (1). Teemahaastattelujen yhteydessä osa
vastaajista antoi myös kirjallista materiaalia. Kahdessa haastatteluista oli mukana
kaksi henkilöä, muut olivat yksilöhaastatteluja.

3.6. Aineiston analyysi
Teemahaastattelut purettiin pian niiden keräämisen jälkeen. Tämän jälkeen ne luettiin
useaan otteeseen ja koodattiin. Haastattelut merkittiin tunnuksilla H1 - H8. Lisäksi
kahdessa haastattelussa olleet henkilöt eroteltiin tunnuksilla N1 - N4, jotta pystytään
selvittämään vastauksen antaja. Tämä koodaus tehtiin helpottamaan myöhempää
työskentelyä. Lyhin haastattelu oli pituudeltaan 18 minuuttia, mutta kaikki muut
kestivät yli puoli tuntia niin, että pisin haastattelu kesti 52 minuuttia. Aineisto
teemoiteltiin haastattelurungossa, tutkimusongelmissa ja aineistossa esiintyvien
teemojen mukaisesti. Käytännössä siten, että tekstistä valittiin kohta joka käsittelee
teemaa, ja se liitettiin yhteen muiden samaa teemaa koskevien vastauksien kanssa.
Teemojen perusteella koottiin vastauksista taulukot. Taulukoiden avulla tehtiin
varsinainen analysointi. Teema on piirre, joka esiintyy yhteisenä useammalle
haastateltavalle (Hirsjärvi & Hurme 2000, 73).
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU
Tuloksia tarkastellaan tutkimusongelmassa esiintyvän teemoittelun mukaan. Valamon
luostarin tulokset (H1 ja H2) käsitellään oman otsakkeen alla.

4.1. Suuren paaston vietto lapsuudessa ja nuoruudessa
Vastaukset koskevat Raja-Karjalaa. Vastaajia oli kahdeksan (n = 8).

4.1.1.

Aikuisten ja lasten paastoaminen

Suurin osa vastaajista (7/8) kertoi suuren paaston alkaneen vanhemman väestön
keskuudessa laskiaisesta, ja näin kestäneen seitsemän viikkoa (taulukko 12).

Taulukko 12. Aikuisten ja lasten paasto
PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Paaston ajankohta
Aikuiset
ei erityisemmin paastottu

H6

1

aloitettiin laskiaisesta, 7 viikkoa

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7

odottavat tai imettävät äidit eivät paastonneet

H5N4

1

lapsilla lievempi paasto

H5N4, H7, H8

3

lapset paastosivat pitkäperjantain
lapset paastosivat piinaviikon

H7, H5N3
H5N3

2
1

lasten ruoka tehtiin makeammaksi
lapset saivat maitoruokia

H3
H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

1
6

lapset saivat voileipiä

H8

1

Paaston ajankohta
Lapset

”Se alkoi heti laskiaisesta, et sillon koitettiin käyttää kaikki nämä tällaset arkiruoat
loppuun. Sitähän se todistaa se että oli ne blinijuhlat.” (H8)

”Sehän alotettiin, mitenkäs, laskiaisesta alotettiin viettämään sitä suurta paastoa ja
kesti 40 päivää (H5N3) .”
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Yksi vastaajista kertoi, ettei hänen kotonaan erityisesti paastottu kuin pitkäperjantaina
ja ennen ehtoollista (H6). Pitkäperjantain erityisenä paastoajankohtana mainitsee
suurin osa vastaajista (6/8), ja heistä yksi (H4N1) mainitsee tiukemman paaston olleen
myös ensimmäisellä, neljännellä ja seitsemännellä eli piinaviikolla, jolloin myös
pitkäperjantai on (taulukko 13).

Lasten paasto (taulukko 12) on ollut lievempi useimpien (6/8) vastaajien mukaan
(H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8). Heidän paastoamisessaan on kuitenkin ollut
eroja. Suurin osa vastaajista (6/8) mainitsi, että lapset saivat käyttää maitoa ja
maidosta tehtyjä ruokia. Tämä voidaan todeta myös museoviraston aineistosta
(taulukko 2). Yksi vastaajista mainitsi, ettei paasto koskenut lapsia ennen kahdeksaa
ikävuotta (H8), ja yksi vastaajista (H5N4) mainitsee, ettei paasto erityisemmin
koskenut lapsia. Yhden vastaajan mukaan lasten ruoka saatettiin tehdä makeammaksi
(H3).

”Siis lapsethan eivät suuressa paastossa paastonneet, muuta kun piinaviikolla. Se oli
meillä. Kyllä sillon vähän säännösteltiin, erikoisesti tämä pitkäperjantai on mulle
jäänyt mieleen. Ajattelehan, pitkäperjantaina ei lapsille annettu mitähän. Vettä
joimme, mutta ei maitoo, eikä mitään aamulla, leipää ja oliko tsuajuu, teetä. Sitten
illalla annettiin vasta ruoka.” (H5N3)

”Eniten on ehkä tämmösenä lapsena jäänyt mieleen pitkäperjantain paasto. Se oli
sitten, se myöskin koski lapsia. Että sillon ei edes lapset saaneet mitään oikeestaan
muuta ruokaa, kun äiti oli noussut aika aikaisin, ja tehnyt sellaista vesipullaa.
Vehnäjauhoihin, niin kun ranskanleivän tyyppistä pullaa. Ja sitä me saatiin sitten, et
se ei ollut sitten kuitenkaan niin ankeeta lapsille, kun oli sitä pehmeetä ja tuoretta. Ja
marjamehun kanssa tavallisesti tai teen kanssa sitä. Joku marjapuuro voi olla sitten,
mutta ei juuri muuta pitkänäperjantaina”. (H7)

Kahdessa edellisessä kuvauksessa kerrottiin myös, mitä pitkäperjantaina sai syödä.
Heidän lisäksi kaksi vastaaja (H4N1, H4N2) kertoi tarkemmin pitkäperjantaista.
Näiden vastaajien mukaan pitkäperjantaina syötiin illalla, ja kahvin sijasta juotiin
teetä.

46

Taulukko 13. Suuren paaston erityiset paastoajankohdat
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Erityiset paastoajankohdat
suuren paaston aikana
1., 4., ja 7. viikko ankarimmat
pitkäperjantai

H4N1, H4N2
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H6, H7

2
6

ennen ehtoollista

H6

1

syötiin illalla

H4N1, H4N2, H5N3

3

Ei kahvia, vaan teetä
vettä

H4N1, H4N2, H5N3
H5N3

3
1

leipää
marjamehu

H5N3
H7

1
1

marjapuuro
vesipulla

H7
H7

1
1

ruokaa ei keitetty

H7

1

Pitkäperjantai

Verrattaessa tuloksia Museoviraston aineistoon (taulukko 2 ja taulukko 3) voidaan
todeta, että tutkimuksen vastaukset ovat samankaltaisia. Museoviraston vastauksista
löytyi kuitenkin maininta, jossa suuren paaston pituus olisi ollut kuusi viikkoa
(MV:K30/703), ja vastaus, jossa kerrotaan lasten paastonneen kuten aikuiset
(MV:K30/661).

4.1.2.

Suuren paaston aikana aikuisten keskuudessa vältetyt tai kielletyt raaka-aineet

Kielletyistä raaka-aineista (taulukko 14) yksimielisimpiä oltiin lihasta ja voista. Lihan
nauttimista vältettiin, tai siitä kieltäydyttiin kokonaan kaikkien (8/8) vastaajien
mukaan. (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7, H8). Voin kiellettyjen joukossa
mainitsee myös suurin osa (7/8) vastaajista (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7,
H8).
Suuri osa vastaajista (6/8) mainitsee myös maidon olleen kielletty tai vältetty raakaaine (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7).

Kiellettynä raaka-aineena mainitaan kerran kerma (H3) ja kananmunat (H5N4).
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”Sillon just paastottiin silviisii et maitoo ei käytetty, lihaa ei käytetty, voita ei käytetty
(H3)…”

”…perhe yritti tietysti, ja tekikin tietysti semmosia ruokia, että liharuokia vältettiin, ja
myöskin maidon ja voin käyttöä. Kananmunia ei niinkään käytetty, mutta eihän sillon
olukkaan. Kanathan muni vasta sillon, kun harakat rupes munimaan.” (H5N4)

Yksi vastaaja kertoo, että sokerin käyttöä pyrittiin välttämään ja että se voitiin korvata
siirapilla (H3).

Taulukko 14. Kielletyt tai vältetyt raaka-aineet
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Kielletyt/vältetyt raaka-aineet
aikuiset
maito

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7

6

liha
voi

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

8
7

kerma
kananmunat

H3
H5N4

1
1

Kermaa ei Museoviraston aineistossa (taulukko 1) mainittu, mutta muuten kielletyt ja
vältetyt raaka-aineet olivat samoja. Suurin ero vastauksissa on voin kohdalla, kun
tässä tutkimuksessa melkein kaikki (7/8) mainitsivat sen kielletyksi, niin mainintoja
oli Museoviraston aineistossa vain neljä.

4.1.3.

Suuren paaston sallitut raaka-aineet

Käytetyimpiä raaka-aineita (taulukko 15) olivat vastaajien mukaan kala, kasvikset,
sienet, kaali ja marjat. Kala mainittiin kaikissa vastauksissa, ja yhtä vastaajaa (H6)
lukuun ottamatta kasvikset, sienet, kaali ja marjat mainittiin sallituiksi tai käytetyiksi
raaka-aineiksi. (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8)

”…siellä oli kalaa käytettävissä. Siis tuoretta ja Laatokasta pyydettyä kalaa käytettiin
paljon. Mutta käytettiin sitten kuivattua kalaakin.” (H5N4)
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Kasviksista kaalin lisäksi mainitaan sipuli (H3, H4N1, H4N2, H7, H8), peruna (H3,
H4N1, H4N2, H7, H8), nauris (H7, H8) ja lanttu (H3, H4N1, H4N2, H7, H8). Viisi
henkilöä mainitsee myös porkkanan ja punajuuren (H3, H5N3, H5N4, H7, H8), heistä
yksi (H3) kuitenkin tarkentaa sen käytön olleen vähäistä.

”…meillä kotona oli kasvitarha, jossa kasvatettiin porkkanoita, punajuuria, kurkkuja,
avomaan kurkkua kasvatettiin…Sitten tietysti kaali oli yksi hyvin tärkeä ruoka… No
tietysti lanttuja ja nauriita kasvatettiin…” (H7)

”…mutta sitten taas vastaavasti käytettiin kalaa hirveen paljon, sieniä, kaalia, ja
lanttua ja kasviksia (H3).”

Tunnetuin ja käytetyin sieni vastausten perusteella oli tatti (H3, H4N1, H4N2, H5N3,
H5N4, H7, H8). Se mainittiin melkein kaikissa (7/8) vastauksissa. Lisäksi mainittiin
vahvero (H3), karvarousku (H5N3, H5N4, H7), haaparousku (H7) ja hapero (H5N3,
H5N4)

Marjoista käytetyimpiä olivat puolukka ja mustikka. Ne mainitaan yhtä vastausta
lukuun ottamatta kaikissa vastauksissa (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8).
Muita mainittuja marjoja ovat karpalo (H5N3, H5N4, H7), lakka (H5N3, H7), viljellyt
marjat (H7, H8) ja metsämansikka (H8).

Kaksi vastaa mainitsee maidon sallittujen raaka-aineiden joukossa (H6, H7).
Suurin osa vastaajista (7/8) mainitsee voin korvaavana raaka-aineena olleen
siemenvoin (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8).

”Ja mihin tarvitsi voita laittaa, niin käytettiin, sillon sanottiin siemenvoita. Se on
niinkun ruokaöljy.” (H3)

Kahden vastaajan mukaan siemenvoi oli tavallista ruokaöljyä (H3, H7)ja kaksi kertoo
sen olleen oliiviöljyä (H5N3, H5N4). Siitä kerrotaan käytetyn myös nimeä puuöljy tai
puuvoi (H4N1) ja herutettu voi (H8).
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”Siemenvoita käytettiin, että joskus sitä sulatettiin sian ihrasta, tai tällasesta eläimen
rasvasta, tai sitä tehtiin myös voista. Sanottiin, että pantiin niinkun semmosta
herutettua voita. se on se siemenvoi, mutta meiän Karjalassa oli herutettu voi sen
nimi.” (H8)

Siemenvoin käyttö on tutkimuksen perusteella ollut yleisempää kuin museoviraston
aineiston (taulukko 4) perusteella. Myös marjat on mainittu useammin tutkimuksessa
kuin Museoviraston aineistossa ja lakkaa, karpaloa, metsämansikoita tai viljeltyjä
marjoja ei mainittu lainkaan Museoviraston aineistossa. Muiden raaka-aineiden
käyttöä tarkasteltaessa voidaan todeta, että tutkimuksen mukaan porkkanan ja
punajuuren käyttö on ollut yleisempää, mutta Museoviraston aineistossa mainitut papu
ja herne eivät tulleet esille tämän tutkimuksen haastatteluissa. Todettakoon myös, että
Kolmonen (1987) mainitsee paaston ajan raaka-aineeksi talkkunan, mitä ei kuitenkaan
mainittu tutkimuksessa kertaakaan ja Museoviraston aineistossakin vain kerran.
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Taulukko 15. Sallitut raaka-aineet
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Sallitut raaka-aineet
aikuiset
kala

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7, H8

8

kasvikset
kaali

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7
7

lanttu
nauris

H3, H4N1, H4N2, H7, H8
H7, H8

5
2

sipuli
peruna

H3, H4N1, H4N2, H7
H3, H4N1, H4N2, H8

4
4

kurkku
sienet

H5N3, H5N4, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

4
7

tatti
karvarousku

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8
H5N4, H7

7
2

haaparousku
hapero

H7
H5N4

1
1

vahvero
marjat

H3
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

1
7

mustikka
puolukka

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7
7

karpalo
lakka

H5N3, H5N4, H7
H5N3, H7

3
2

viljellyt marjat
metsämansikka

H7
H8

1
1

siemenvoi

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7

siirappi

H3

1

maito

H6

1

porkkanaa vähemmän

H3

1

porkkana
punajuuri

H5N3, H5N4, H7, H8
H5N3, H5N4, H7, H8

4
4

siemenvoi (ruokaöljyä)
siemenvoi = "puuvoi", "puuöljy"

H3, H7, H4N2, H5N3
H4N1

4
1

siemenvoi (oliiviöljyä)
siemenvoi (herutettua voita)

H5N4
H8

1
1

Voin korvike

4.1.4.

Käytettyjen raaka-aineiden säilöntä

Kalaa säilöttiin (taulukko 16) kuivaamalla, suolaamalla ja ahavoimalla. Käytetyin tapa
oli vastausten perusteella kuivaaminen. Melkein kaikki (7/8) mainitsevat ”kidzun”
(H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8).
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Taulukko 16. Kalan säilöntä
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Säilötyt raaka-aineet
Kala
tuore kala
kuivattu kala "kidzu"

H5N3, H5N4, H7
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

3
7

kuivattu kala ahven
kuivattu kala kuore

H4N1
H5N3, H5N4, H7

1
3

suolattu kala

H3, H4N1, H4N2

3

suolattu kala särki

H3, H4N1

2

ahavoitu kala
ahavoitu kala lahna

H7
H7

1
1

ahavoitu kala siika

H7

1

”Siellähän meillä oli semmoset uunit että arinat oli puhtaita, että kun arinalla
piirakatkin paistettiin, ei pellillä, sittenhän ne laitettiin sinne ja suolaa työnnettiin
päälle. Ei niitä taidettu suolata sillon, että tuoreena pantiin uuniin, ja minulle niinkun
on ihan mieleen jäänny, että karkeeta suolaa sitten työnnettiin päälle. Siellähän ne
oikein rapeiks paistu. Sitten kun ne oli kuivuneet ihan rapeiksi, niihin ei sitten tullut
mitään elukoita, eikä mitään muuta, kun niissä oli suolaa, niin ne laitettiin
vihulaissäkkiin. Semmoseen hengittävään säkkiin.” (H5N3)

Kuore oli kolmen vastaajan mukaan kuivaamiseen käytetty kala (H5N3, H5N4, H7),
mutta myös ahven mainitaan (H4N1).

”Siis kuorehan kutee siinä joessa, ja sitten tässä Salmin joessa, missä kuore kutee
keväällä, sitä nousi valtavan paljon Sitten oli semmonen haavi, se oli kyölä, kyölättiin
sitä kalaa semmosella ponttoonilla. Niitä uittoponttooneja tai mikskä niitä nyt
sanotiin.

Tukeista

tehty

semmonen

pitkä

lautta.

Sitä

kuoretta

vedettiin

pyykkikoreihin.” (H5N4)

”Esimerkiks semmonen kun kuoriskitsu, oli hyvin tärkee. Se tais olla keväällä nouseva
kala. Sitä tuli sitten pyykkikoreittain.” (H8)
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Suolakalaa valmistettiin mainintojen perusteella vähemmän (H3, H4N1, H4N2), kuten
myös ahavakalaa (H8).

”Niitä käytettii ja sit suolakalaa tehtii, mut sithän ol sit aina pöydässä. Etenki särki,
niin ei sitä heitetty hukkaa. Se ol hyvä suolakala. Ahven ei ollu niin hyvä suolakala.”
(H3)

”Ahvenia kuivattii, särkiä suolattii (H4N1).”

”Ja sitten kevättalvella pakkasen aikana, kun saatiin suurempia kalansaaliita tai
esmerkiks lahnoja, varsinkin lahnoja, mutta myöskin siikaa, niin ne aukaistiin
selkäpuolelta ne kalat. Isot kalat, esmerkiks semmonen 30 senttinen, niin aukastiin
selkäpuolelta. Se jäi mahasta kiinni, ja levitettiin, ja pantiin tikut auki, että pysy auki
se kala. Ensin ne oli suolattu, ja sen jälkeen ne tällä tavalla avattuna pantiin tuonne
ahavaan. Elikkä tuuleen ja aurinkoon kuivumaan kevättalven ahavassa pakkasessa.
Ne kuivuivat, sitä sanottiin ahavoituks kalaks.” (H8)

Kaali jossain muodossa säilöttynä (taulukko 17) mainitaan melkein kaikissa (7/8)
vastauksissa (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8). Kuudessa vastauksessa
mainitaan haudottu kaali. Tällä tarkoitetaan kaalia, joka ensin haudutetaan uunissa ja
sitten suolataan. (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H8) Hapankaali mainitaan kahteen
kertaan (H7, H8) ja raakana suolattu kaali kerran (H3).

Taulukko 17. Kaalin säilöntä
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Säilötyt raaka-aineet
Kaali
raakana suolattu kaali
kypsytetty ja sitten suolattu kaali

H3
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H8

1
6

kypsytetty kaali
hapankaali

H7
H7, H8

1
2
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”Uunin jälkilämmössä niitä pehmitettiin, halkaistiin kahtia, kun se on jääny mulle
mieleeni, kun oli semmonen levee piirakkalauta, siis tämän levyset lauat oli, mihin
meiän mamma piirakoita teki. Niin minulle on jäänyt mieleen, että hän samalla halkoi
ne kaalit. Että ois niikun kaksi kerää vierekkäin sopinu. Ja siitä sitten lykki niitä
uuniin ihan niin kun piirakoita. Ja siellä uunissa paisto, ja sitten, kun otettiin miulle
jäi mieleen, että hää ois niitä pienennellyt… Ja sitten pantiin suolavettä joukkoo ja
ensikskin pantiin mahdollisimman tiiviisti siihen säiliöastiaan, ja sitten siihen pantiin
keitettyä suolavettä.” (H5N3)

”Sitä jo syksyllä valmistauduttiin paastoon, että kaalit suolattiin, et suolaamalla
raakana (H3).”

”Toiset sano, että ei tehty hapankaalia, mutta muistan meillä tehtiin ihan rehellistä
hapankaalia. Sitä myöskin oli iso pytty.” (H7)

Sieniä säilöttiin (taulukko 18) suolaamalla ja kuivaamalla. Tatit kuivattiin ja karva- ja
haaparouskut, haperot ja vahverot suolattiin. (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7,
H8)

Taulukko 18. Sienien säilöntä
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Säilötyt raaka-aineet
Sienet
suolatut sienet

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7

suolattu sieni vahvero
suolattu sieni karvarousku tms.

H3
H5N4, H7

1
2

suolattu sieni hapero
suolattu sieni haaparousku

H5N4
H7

1
1

kuivatut tatit

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7

”Ootahan sienistä… niitä suolattii ja grivat kuivattii. Siis tatit.” (H5N3)
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”Esimerkiks näitä karvalaukkuja tai maitosieniä, niin kun haaparouskuja nykyään
sanotaan, ei niitä keitetty koskaan, vaan mulla on jäänyt lapsuudesta, kun meillä oli
kaivo siinä pihalla, niin kun hevosella tultiin sienestä, ei lähetty korin kanssa sieneen
vaan hevosella, jossa oli nämä tämmöset pyykkikorit kyydissä. Näihin pyykkikoreihin,
suuriin koreihin poimittiin. Se käytiin siis kerralla hakemassa, siis niitä oli niin paljon
jossain ilmeisesti. Ja ne tuotiin sitten kaivon vierelle, siinä perattiin saaveihin. Niihin
pantiin, ne pantiin kylmään veteen likoomaan. Ja sitä kylmää vettä sitten vaihdettiin
kaks kolme päivää, liotettiin niitä sieniä ja aina vaihdettiin uus vesi. Ja sen jälkeen
kun oli sitten tarpeeks lionneet, tämä karvas aine hävinnyt, sitten ne vasta otettiin ja
suolattiin.” (H7)

Suolakurkkua on valmistettu neljän vastaajan mukaan (H5N3, H5N4, H7, H8)
(taulukko 19).

Taulukko 19. Kurkun säilöntä
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Säilötyt raaka-aineet
Kurkku
suolakurkku

H5N3, H5N4, H7, H8

4

”Mutta kurkkua säilöttiin saaveittain. Pistettiin suolakurkuks, niin ne oli semmoset
suuret saavit, niistä oli hyvin hauska sitten talvella, lähettiin lapset hakemaan usein
kurkkuja sieltä viininmarjalehtien seasta ne kaivettiin, että vieläkö löytyy…keväällä
vielä löyty kurkkuja sieltä pytyn pohjalta. ” (H8)

Mustikat säilöttiin enimmäkseen (7/8) kuivaamalla (taulukko 20) (H3, H4N1, H4N2,
H5N3, H5N4, H7, H8), mutta myös mustikkahilloa on tehty (H5N3, H7). Puolukkaa
säilöttiin survoksena (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4) ja kokonaisena jäädytettynä
(H3, H4N1, H4N2, H7, H8). Muutama erikoisuuskin kuitenkin mainittiin. Eräs
vastaaja (H8) mainitsee metsämansikkahillon ja eräs (H7) marjamehut.
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Taulukko 20. Marjojen säilöntä
PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Säilötyt raaka-aineet
Marjat
mustikka
mustikka kuivattuna
mustikkahillo

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8
H5N3, H7

7
7
2

puolukka

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8

7

kokonaisena vedessä/jäässä
survoksena

H3, H4N1, H4N2, H7, H8
H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4

5
5

karpalo (säilyi sellaisenaan)

H5N3, H5N4, H7

3

lakka (säilyi sellaisenaan)

H5N3, H7

2

viljellyt marjat
marjamehut (ollut marjapensaita)

H7, H8
H7

2
1

metsämansikka

H8

1

metsämansikkahillo

H8

1

”…ensin laitettiin, vaik jos ol aurinkoinen päivä sillon mustikan poimuuaikaan,
pantiin semmoselle vaikka laudasta teline, ja vietiin aurinkoon. Joo, niin se oikein
hyvin aurinko paisto niin, ne kälveyty, sanottiin, että mustikat kälveytyy. Ja sit kun ne
ol menny, et kälveytyneet, sit niitä jälkilämmössä, uunissa, mut vasta sit seuraavana
päivänä aamulla laitettiin, kun oli edellisenä päivänä uun lämminny, sit vasta ne, ja
niitä sit useempana päivänä piettii jälkilämmössä. Että ne tuli todella kuivat. Ja sit
niitä laitettiin semmoseen paperipussiin, mut semmonen kangaspussi. Pellavapussi. Ja
siinä ne sit säily sen talven.” (H3)

”Ja puolukathan survottiin, ja sitten ne oli isossa saavissa, ja ne oli jäässä. Aitassa
jäässä ja sit ku myö mentii, ni ei muuta ku iso paksu lusikka, ja siitä vaa raavittii.”
(H5N3)

56
Hapankaalin valmistus on ollut yleisempää Museoviraston aineiston (taulukko 9)
perusteella, mutta kypsytettyä kaalia tai raakana suolattua kaalia, jotka tulivat esille
tutkimuksessa, ei mainittu kertaakaan Museoviraston aineistossa. Tiedot ”kidzun”,
ahavoidun

kalan

ja

suolattujen

sienien

valmistuksesta

näyttävät

olevan

samansuuntaisia, tosin käytetyissä kala- ja sienilajeissa on eroja. Tattien kuivaus on
ollut selvästi yleisempää tutkimuksen perusteella, sillä kuivatut tatit mainitaan vain
kaksi kertaa Museoviraston aineistossa (taulukko 8). Tosin kyseisessä aineistossa
mainitaan pienistä tateista tehdyt etikkasienet, joita ei taas tutkimuksen tuloksissa
tullut esille. Marjojen käytössä voitiin todeta eroja jo edellisessä luvussa, ja samaan
päädytään

myös

niiden

säilönnässä.

Erikoisuuksina

voitaneen

mainita

metsämansikkahillo, ja viljellyistä marjoista tehdyt mehut, joita ei tullut esille
Museoviraston aineistossa (taulukko 7).

4.1.5.

Suuren paaston ruokia

Melkein kaikki (7/8) vastaajat mainitsevat kuivasta kalasta ”kidzusta” tehdyn
kalakeiton (taulukko 21) (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H7, H8). Kuivan kalan
”napostelupalana” mainitsee yksi vastaaja (H5N3).

”Muistan kun koulusta tulin, niin heti kun vaatteet oli pois päältä, niin ei muuta kun
kidzu käteen läksylöit lukiessa (H5N3).”
Eräs vastaaja kertoo, että tuoretta kalaa valmistettiin eri tavoin: keitettiin (taulukko
21), tehtiin uunikalaa, paistettiin siemenvoissa tai tehtiin kalapiirakkaa. Sama vastaaja
myös kertoo, että kidzusta tai ahavoidusta kalasta voitiin tehdä vuoassakalaa ja että
ahavoitua kalaa käytettiin ”napostelupalana” (H7).

”…se oli semmosta, niin kun fish and chips syyään, eli se oli iltasella aina kun teki
jotain, niin sitä käytiin aina ottamassa tätä kuivaa kalaa, ja se oli oikein hyvää
minusta…(H7)

”Ja sitten tehtiin muuten, vuoassakalaakin. Sekin on tästä jäänyt… Elikkä kuivattua
kalaa pantiin tähän vuoassaan, niin kitsua, tai tätä ahavoitua kalaa, ja punajuuria ja
tehtiin tämmönen, vuoassakalaks sanottiin sitä.” (H7)
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Suolattua kaalia syötiin sellaisenaan (taulukko 21) muun ruoan lisänä. Ensin se
kuitenkin pienittiin ja joukkoon voitiin lisätä siemenvoita. (H3, H5N3, H5N4, H8)
Mikäli kaali oli voimakkaasti suolaantunut, se liotettiin ennen käyttöä (H3).

”..kun ne otettiin sieltä kylmästä, niin ne pilkottiin, sipulia siihen mukkaan ja öljyä
tilkka, tai voita, mitä ne nyt sitten laittoivat siihen sekaan, että tuota, ja sit se oli
perunan kanssa hirveen hyvän makusta.” (H8)

”…mutta sitte oli semmoset puiset astiat joissa oli reuna, ja sitten minulle oli jäänyt
mieleen, että mammalla oli kaksi veistä käessä, ja se pani kaalin siihen ja veteli kaalin
pienemmäksi näin…ja sitten tota ruokaöljyä. Ja sitä syötiin sitten.” (H5N3)

Tateista tehtiin tattikeittoa (taulukko 21) (H4N1, H4N2, H7, H8). Eräs vastaaja
mainitsee, että niistä voitiin tehdä myös sienikastiketta, mutta yleensä kastikkeeseen
kuitenkin käytettiin suolattuja sieniä (H8).

”Ja erikoisesti paastoaikana niin sillon niitä liotettiin, pantiin niin, niin kun teki
meidän mammakin, illalla jo likoamaan, jos seuraavana päivänä aikoi keittää. Niin
pani likoomaan ne veteen, ja seuraavana päivänä sitten liotusveteen siihen laitettiin
sitten myöskin nuo ohraryynit. Kokonaiset ohraryynit. Ja sitten ne oli yön yli liotettu.
Sitten ne keitettiin, ja sitten siihen voitiin laittaa sipulia, perunaa, perunaakin jonkun
verran, mutta se oli semmonen tattikeitto, se oli mahottoman hyvää.” (H7)

Suolasieniä voitiin myös syödä sellaisenaan (taulukko 21). Ensin ne kuitenkin
hakattiin hienommaksi ja sekaan laitettiin siemenvoita. Niitä voitiin paistaa
siemenvoissa sipulin kanssa. (H3)

Survotusta puolukasta ja vedestä tehtiin marjavettä (taulukko 21), ja itsestäänhän sitä
saatiin, kun jäistä puolukka tuotiin sisään sulamaan (H4N1, H4N2). Jäistä puolukkaa
saatettiin myös käydä kaapimassa lusikalla pytystä (H5N3, H7). Viljellyistä marjoista
voitiin tehdä marjamehua (H7).
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Tunnetuin puolukasta valmistettu herkku on vastausten perusteella ”töntsöi”. Se
tehtiin sekoittamalla puolukkasurvosta, ruisjauhoja ja sokeria. (H5N3, H5N4, H7, H8)
Erään vastaajan mukaan siihen ei kuitenkaan laitettu sokeria (H8). Yhdessä
vastauksessa myös mainitaan, että sitä voitiin jopa tehdä jopa mustikoista
(H7).Vispipuuro mainitaan kerran (H8), samoin siirapilla maustettu puolukkasurvos,
joka tarjottiin lämmitettyjen leivän kannikoiden kanssa (H3).

”Töntsöi se oli lasten herkkua. Se oli hyvin usein iltasella muun muassa, kun teki
jotain mieli hyvää taas, niin sitten mentiin ja hakattiin sitä jäistä puolukkaa
esimerkiksi tai sitten mustikoita, säilöttyjä mustikoita, mutta yleensä puolukkaa, ja
sitten siihen laitettiin ruisjauhoja, ja survottiin ja laitettiin tietysti sokeria, eihän se nyt
sokeritta maistu, karvastahan se on. Ja se ol hyvää.” (H7)

Lanttua (H3, H4N1, H4N2, H7) ja naurista (H7) kypsennettiin uunissa (taulukko 21),
eli tehtiin ”patsoita”. Erään vastaajan mukaan uunissa kypsennetyn lantun joukkoon
lisättiin vuoassaa ja suolakaalia ja se makeutettiin siirapilla. (H3)

”…mummohan se laitto ruoan, otti sitä vuoassaa, ja sit lanttuu sipelti siihen, lanttuja.
Sit laitto sitä suolakaalia kans, kun sitä ol liotettu, ja hakattu hienommaks, niin siihen
samaan astiaan mihin se ruoka tehtiin ja sit siirappii jokainen laitto maun mukkaa.”
(H3)

Puuroista mainittiin ruishuttu (H8) (taulukko 21) ja brossaryynipuuro eli
hersryynipuuro (hersryyni=hirssisuurimo) (H3).

”Se hersryynipuuro keitettii sit silviisii, että jos laitettii se oli hirveen siihe aikaa,
hersryyni oli sillon hyvin pestävä. Se piti oikein ku veteen pantii, käsien välissä tällee
hangata, tällee hangata käsien välissä ja vettä vaihtaa, ainakin kolme vettä. Ja sit
siitä kun pantiin kiehumaan kuppi jos esmerkiks ryyniä, ni kakskuppii vettä. Siinä
suhteessa, se vaa annettii sit oikein hyvin hautua…” (H3)

Mallasleipä (”vuoassaleipä, mämmileipä”) mainittiin useassa (5/8) vastauksessa
(taulukko 21) (H3, H4N1, H4N2, H7, H8). Samoissa vastauksissa myös mainittiin
niistä valmistettu vuoassakalja.
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”…ne kun tehtiin ens niin ne mallasleivät, ja ne pantiin lapion päälle, kun se ol
taikina tehty, ja se ol ihan alustettu leipätaikina, ja sit lapion päälle pantiin, siihen
olkia, olkien päälle muotoiltiin se, ne isot leivät. Ja pantiin silleen uuniin. Ja sit
annettiin olla siel uunissa melkein päivä kaikki, jotta ne imeltyy, sit ne otettiin
jäähtymään, sit ol semmoset puu-, sanottiin vuoassatynnyrit. Sit siihe laitettii
semmonen puuristikko siihen sen tynnyrin sissään, mut siinä ol jo siihen aikaan ne
hanat. Semmoset missä ei ollu, ni siinä ol tappi pohjassa. Nii, tappi tai reikä. Sillä
pantii aina kiinni. Sit tul ne hanat. Ja nyt sit sen ristikon päälle pantii olkia, suoria
ruisolkia, ja siihen rikottiin se leipä, leivät. Ja sit laitettii vesi, ja annettii silleen olla
pari vuorokautta, niin sillon se ol sit käyttökelponen.” (H3)

Muita mainittuja paaston ajan ruokia (taulukko 21) olivat kiisselit (H7) ja erikseen
mainittuna kaurakiisseli eli ”kiesakiisseli” (H3, H4N1, H4N2), marjamämmi (H7),
mämmi (H8) ja ilman rasvaa paistetut piirakat (H8).

Puolet vastaajista (4/8) tunsi ristileipäperinteen (taulukko 21) (H4N1, H4N2, H5N3,
H5N4).

”Kyllä siitä ristileivästä puhuttii, se oli siis semmonen leipä, joka leivottiin ja siihen
päälle tehtiin semmonen risti, ja se pantiin sinne viljalaariin. Sitten kun keväällä
kylvettiin, kaipa se eläimille syötettiin.” (H5N4)

”Neljäs leipä oli ristileipäviikko. Sillon tehtiin ristileipiä, pantiin rystaleipiä,
tavallisia leipiä. Siihen tehtiin tavallinen risti, se syötiin vasta kesällä, kun lähettiin
kylvämään…risti-isä vei tai kummi, kummilapselle, on semmostakin tapaa ollu.”
(H4N1)

Ristileipä oli tunnetumpi Museoviraston aineistossa (taulukko 6) kuin tässä
tutkimuksessa. Erilaiset piirakat ja puurot näyttävät myös olleen yleisimpiä suuren
paaston ruokana. Selvänä erona Museoviraston aineistoon voidaan pitää puolukasta
valmistettua ”töntsöitä”, koska tutkimuksessa sen mainitsi jopa puolet (4/8)
vastaajista. Museoviraston aineistossa sitä ei mainittu kertaakaan.
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Taulukko 21. Suuren paaston ruokia
SUURI PAASTO Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Valmistetut ruoat
kalakeitto kuivatusta kalasta

H3, H4N1, H5N3, H5N4, H7, H8

6

kuiva kala (ahavoitu ja kidzu) napostelupalana H5N3, H7
keitetty kala
H7

2
1

uunikala
siemenvoissa paistettu kala

H7
H7

1
1

vuoassakala

H7

1

kaali lisänä siemenvoi

H3, H5N3, H8

3

paistetut sienet
sienet siemenvoin kanssa

H3
H7

1
1

sienet raakana
tattikeitto

H3
H4N1, H4N2, H7, H8

1
4

sienikastike suolasienistä

H8

1

marjavesi
marjamehu

H4N1
H7

1
1

uunissa lämmitetyt leivän kannikat ja
puolukkasurvos, joka makeutettu siirapilla

H3

1

"töntsöi" puolukka, ruisjauho, sokeriseos
puolukkahuttu puolukka ja ruisjauhoseos

H5N3, H5N4, H7
H8

3
1

jäinen puolukka, kaavittiin lusikalla
vispipuuro

H5N3, H7
H8

2
1

uunissa kypsennetty lanttu "patsoi"

H4N1

1

uunissa kypsennetty nauris "patsoi"
uunissa haudutettua lanttua

H7

1

johon lisättiin vuoassaa,
suolakaalia ja makeutettiin siirapilla

H3

1

leipävuoassa/vuossakalja/leipäkalja

H3, H4N1, H7, H8

4

vuoassaleipä/mallasleipä/mämmileipä
ruisleipä

H3, H7, H8
H4 N1

3
1

hersryyni-/brossaryynipuuro (=hirssisuurimo)
ruishuttu

H3
H8

1
1

kaurakiisseli/kiesakiisseli
mämmi

H3, H4N1, H4N2
H8

3
1

kiisselit
marjamämmi

H7
H7

1
1

ilman rasvaa paistetut piirakat

H8

1

Ristileipä
Tuntee ristileipäperinteen
Ei tunne ristileipäperinnettä
Tehtiin 4:llä viikolla

H4N1, H4N2, H5N3, H5N4
H3, H6, H8
H4N1

4
3
1
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4.2. Suuren paaston muuttuminen
Neljä vastaajaa kertoo sota-ajan sekoittaneen paastoamisen (taulukko 22) (H3, H4N1,
H7, H8). Suurin osa heistä (3/4) mainitsee paastoamisen vähentyneen sen johdosta.
Muita syitä paaston vähenemiseen on ollut työpaikkaruokailu ja avioliitto
uskonnoltaan luterilaisen kanssa (H7). Yksi vastaaja myös mainitsee paastoamisen
vähentyneen jo 2 - 3 vuotta ennen sotia (H3).

Taulukko 22. Suuren paaston muuttuminen
Paaston muutos

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n =8)

vähentynyt 2-3 vuotta ennen sotaa,
tällöin nuoret eivät enää paastonnet,
vanhemmat kylläkin
sota-aika sekoitti vanhojen ja nuorten

H3

1

paastorytmin
kun sota tuli kaikki muuttui

H3
H7

1
1

seka-avioliitto vaikutti paastoon
työpaikkaruokailu vaikutti paastoon

H7
H7

1
1

palvelukset olivat milloin sattui
sota-ajan jälkeen

H4N1

1

ihmiset ovat nyt palanneet "ruotuun"

H8

1

”Sitä ei voi selvittää miten paljon se vaikutti…Ja kun ol vielä se pula-aika. Sitä kun ei
ollu mitään suatavana, sitä ol pakko…siintähän se män sekasin se rytmi. Sota-aikana
se män sekasin. Se män vanhoilta ja nuorilta. Sellanen täyellinen katastroofi. Se teki
ihan kuperkeikan… Se ol selviytyminen hyvä ihme ku kaikk kylmät perunatkii pit
syyvä. Sitä ei ollu nii kasviksii, ku eihä meil karjalaisil ollu miss kasvattaa. Ku ei ollu
maatakkaa.” (H3)

”Et voip niiku sanoa et ihmiset on palannu ruotuun niinku sen suhteen, et nyt kun on
saatavilla kaikkia kasviksia niin hyvästi. Sillon sota-aikana niitä oli tosi vaikee saaha.
Karjalast ko ei kaikkee voinu mukaa ottaa, ko evakkooko lähettii. Niin se piti vaan
sillä tulla toimeen mitä kullakin oli.” (H8)
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”…ehkä kaikkein pahin aika oli sillon, kun menin naimisiin luterilaiseen perheeseen
naimisiin. Niin karmeimmalta tuntui, kun pitkäksperjantaiks tuli yleensä vieraita
sitten, jotta semmonen perheen tytär joka meni naimisiin muualle, tuli sitten
pääsiäisen viettoon lomalle kotiin. Pitkäksperjantaiks laitettiin lammaspaistii ja ruoat
pöytään, ja kaikki herkut pöytään. Sillon minun teki niin pahaa, mutta kun siinä oli
vaan niin kun laitettava sitä ruokaa ja pöytään ja oltava niin kun ei mitään, ja mä
aattelin et voi kauheeta, että pitkänäperjantaina on siis juhlapöytä katettu ja kaikki
liharuoat ja tämmöset.” (H7)

Museoviraston aineistossa kerrotaan myös paastoamisen vähentyneen hieman ennen
sotia. Lisäksi

yhdeksi syyksi paastoamisen vähentymiseen mainittiin nykyisen

puolison kieltäytyminen paastoamisesta.

Kaikki vastaajat ovat pitäneet nykyisin kevyemmän paaston (taulukko 23) kuin
lapsuusaikoina Raja-Karjalassa (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7, H8).
Kevyesti, vähän tai tuskin lainkaan paastoavia vastaajista oli neljä (H3, H5N3, H5N4,
H6). Heistä yksi kertoo kuitenkin paastoavansa pitkäperjantain (H3). Puolet
vastaajista (4/8) kertoo välttävänsä lihaa suuren paaston aikana (H4N1, H4N2, H7,
H8).

Maitotuotteita kertoo käyttävänsä kolme vastaajaa (H4N1, H4N2, H7). Heistä yksi
kertoo paaston ajan ruokavalioon kuuluvan kalaa ja voin sijasta ruokaöljyä. Lisäksi
hän mainitsee välttävänsä lihan lisäksi myös muuta herkuttelua, esimerkiksi kakkuja
ja leivonnaisia (H7). Yksi vastaajista (H8) valmistaa vielä suolakaalia ja kuivattua
kalaa kotonaan.

”Ko laittaa pellin päälle voipaper…leivinpaperin ja siihe sitte, niin kyl se onnistuu. se
on kyl hirveen hyvän makusta. Ne vaa pitää ne kaalin lehdet sitte tulla pehmeiks. Ne ei
saa jäädä kovaks.” (H8)

”…Mie näytän siulle…(tuo maistiaiseksi ”kidzun”) Tällasia ne on. Nääkin on ollu yön
yli tuolla sähköuunissa.” (H8)
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Taulukko 23. Suuri paasto nykyään
SUURI PAASTO NYKYÄÄN

Vastaajan koodi

Yhteensä

kevyt paasto, paastoaa vähän

H5N3, H5N4, H6

3

paastoaa pitkäperjantain

H3

1

vältetään lihaa
vältetään herkuttelua (kakut, leivonnaiset)

H4N1, H4N2, H7, H8
H7

4
1

käytetään maitotuotteita

H4N1, H4N2

2

käytetään kalaa
voin asemasta ruokaöljyä

H7
H7

1
1

vastaajista (n = 8)

4.3. Pääsiäisen vietto lapsuudessa tai nuoruudessa
Vastaukset koskevat Raja-Karjalaa. Haastateltavia oli kahdeksan (n = 8).

4.3.1. Pääsiäisen ruokia
Pashaa ja kulitsaa käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa.

Kaikki vastaajat mainitsivat piirakat (taulukko 25) osana pääsiäisen ateriaa (H3,
H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7, H8). Yli puolet vastaajista (5/8) kertoi
piirakoiden olleen pyörösiä (H4N1, H4N2, H5N4, H6, H7). Muita mainittuja
piirakoita olivat karjalanpiirakat (H5N4, H7), tsupukat (H3, H8), sultsinat (H3),
vatruskat (H7), kokkoset (H3) ja sydänkokkoset (H7).

”Uunipaistiahan tehtiin ja piirasta ja pyöröstä. Pulla paistettiin siihen aikaan vaan
neljä kertaa vuodessa: jouluksi, pääsiäiseksi ja kesäksi, ja pruasniikathan meillä ol.”
(H4N1)

Muutama vastaaja mainitsee (H5N3, H7, H8) rahkapiirakan (piimäpiirakka), ja heistä
yksi

(H7)

myös

marjapiirakan

ja

kalapiirakan.

Pulla

mainitaan

myös

pääsiäisenleivonnaisena (H4N1, H4N2). Mämmi mainittiin yhdessä vastauksessa
(H8). Pashaa (H6, H7) ja kulitsaa (H5N3, H7) on ollut tarjolla kahdessa
kotitaloudessa.
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Marjoja voitiin tarjoilla sellaisenaan tai voitiin tehdä marjakeittoa (H7). Yksi vastaaja
mainitsee erikseen mustikkakeiton (H8). Marjoista voitiin tehdä myös marjarahkaa
(H8).
”Et rahkan ja kerman kanssa sellasii ei siihen pantiin hedelmiä tai mitä nyt sitte sattu
olemaan, marjoja etupäässä. Tehtii puolukkarahkaa ja semmosta.” (H8)

Hieman yli puolet vastaajista (5/8) mainitsi kananmunat osana pääsiäisen ateriaa.
Kananmunat värjättiin vastausten perusteella yleisimmin sipulin kuorilla (taulukko 25)
(H3, H5N3, H6, H7, H8). Niitä voitiin kuitenkin värjätä myös kankaan paloilla (H7),
villalangalla (H7) tai jopa vesiväreillä, niiden tullessa ”muotiin” (H8).
”Sipulinkuorilla ja sitä hä myö lapset värjättii vesiväreillä. Siihe aikaa se vesiväri oli
muotia, kun kaikki sanomalehen reunatkin pyyhittiin siihen, kun ei sitä paperi niin
ollut…” (H8)
Taulukko 24. Kananmunien värjäys
PÄÄSIÄINEN Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Pääsiäisen ruokia
kananmunien värjäys
värjättiin sipulin kuorilla
värjättiin kankaan paloilla

H3, H5N3, H7,H8
H7

4
1

värjättiin villalangalla
värjättiin vesiväreille, oli silloin muotia

H7
H8

1
1

Lämpiminä ruokina mainitaan karjalanpaisti (uunipaisti) (H3, H4N1, H4N2, H7, H8),
liharokka (H7) ja maidosta tehty uunipuuro (H3).

Studeni mainitaan yhdessä vastauksessa (H8).

”…ja sit liharuokana oli tietysti se karjalanpaisti. Ja studenii keitettii sitte ja kaikkee
tämmöstä pääsiäisherkkuu yritettii laittaa. Ja sillon se lammas ei ollu vielä niin
tunnettu, niin kun se on nyt tänä päivänä. Et kyl meilkii lampaan lihaa käytettii
karjalan paistin seassa niikun munuaista ja kaikkee näitä sisäelimiä. Se oli se
karjalan paisti aivan erilaista, kun mitä se on nykyään. ” (H8)
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Taulukko 25. Pääsiäisen ruokia
PÄÄSIÄINEN Raja-Karjala

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Pääsiäisen ruokia
piirakat

H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4, H6, H7,H8

8

sultsinat
kokkoset

H3
H3

1
1

tsupukat
pyöröset

H3,H8
H4N1,H4N2, H5N4, H6,H7

2
4

karjalanpiirakat
vatruskat

H5N4,H7
H7

2
1

sydänkokkoset
rahkapiirakka, piimäpiirakka

H7
H5N3, H7, H8

1
3

marjapiirakka
kalapiirakka

H7
H7

1
1

mämmi

H8

1

pulla

H4N1, H4N2

2

kulitsa
erilaiset rahkat

H5N3, H7
H8

2
1

pasha
marjat+marjakeitot

H6, H7
H7

2
1

mustikkakeitto

H8

1

värjätyt kananmunat

H3, H5N3, H6, H7, H8

5

uunipuuro maidosta
uunipaisti, karjalanpaisti

H3
H3, H4N1, H4N2, H7, H8

1
5

liharokka
studeni

H7
H8

1
1

siivutettu kurkku+suola

H3

1

Yhdessä vastauksessa mainittiin, että kurkkua syötiin suolattuna (H3).

”Ja sit sitä suolasta, sitä kurkkuu jos kasvatettii, minä muistan ku meilkii, ku mie olin
kaheksan, ku ensmäiset kurkut kasvatettiin. Kurkusta ei muuta ruokaa laitettu ku ne
siivutetttii, ja pantii suolaa ja toinen lautane piälle ja ”lekutettii”. (H3)

Hieman yli puolet vastaajista (5/8) mainitsee, että ensimmäinen pääsiäisateria syötiin
pääsiäisyöpalveluksen jälkeen (H3, H4N1, H4N2, H5N3, H5N4). Kahden vastaajan
mukaan pääsiäisateria syötiin pääsiäisaamuna tai aamupäivällä (H7, H8), ja heistä
toinen (H8) kertoo, että yöllä juotiin teetä tai kahvia.
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Kahden vastaajan mukaan ruokia siunattiin pääsiäisyöpalveluksessa (H7, H8).

Suurimmat erot Museoviraston aineiston (taulukko 11) ja tutkimuksen välillä olivat
pashan, kulitsan, karjalanpaistin ja värjättyjen kananmunien kohdalla. Pashan ja
kulitsan valmistus on ollut yleisempää Museoviraston aineiston perusteella ja
vastaavasti värjätyt kananmunat ja karjalanpaisti ovat olleet yleisimpiä tutkimuksen
mukaan.

4.3.2. Pashan ja kulitsan käytöstä
Vain muutamassa (2/8) kotitaloudessa syötiin pashaa (taulukko 26) pääsiäisenä (H6,
H7).

Suistamo. Yhden vastaajan äiti osasi tehdä pashaa, koska oli ollut emäntänä
Hosanoffissa, mutta sitä ei kuitenkaan tehty kotona, koska ei ollut raaka-aineita.
Pashaa kuitenkin saatiin naapurin emännältä, joka oli oppinut valmistuksen ollessaan
Pietarissa apulaisena. Lisäksi vastaaja mainitsee, että pashaa tehtiin seminaarin
johtajan perheessä. (H6) Muutaman (2/8) vastaajan mukaan pasha oli ”herrasväen
herkku” (H4N1, H4N2).

Salmi. Kahden Salmissa syntyneen vastaajan perheessä ei tehty pashaa (H5N3,
H5N4), ja toisen vastaajan mukaa se oli tuntematon tavallisten ihmisten keskuudessa
(H5N4). Erään vastaajan kotona, jossa tehtiin pashaa, äiti oli ollut opettajana
seminaarissa Venäjällä. Kyseessä oli sisäoppilaitos, jossa oli omanlaisensa
ruokatalous. (H7)
Impilahti. Kummankaan Impilahdessa syntyneen vastaajan kotona ei tehty pashaa
(H3, H8).

Kulitsaa on tehty kahden Salmissa asuneen vastaajan lapsuuskodissa (H5N3, H7).
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”…meillä kyllä mamma teki kulitsaa. Kulitsan ja pullan mamma leipoi kirkkoon
menoa odotellessa. Sillo leipo kun yökirkkoon lähettii. Sitten kun kirkosta tulivat,
papan kanssa, mehän ei lapset menty, niin ne olivat vähän niin kun vielä haaleita. Se
teki aina kulitsaa ja sitten teki ne kirjaimet päälle.” (H5N3)
Taulukko 26. Pashan ja kulitsan käytöstä
PÄÄSIÄINEN Raja-Karjala

Vastaajan koodi Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Pashan käytöstä
Suistamo kk
seminaarin johtajan perheessä tehtiin
ei tehty, muistikuva, että herrasväen herkku

H6
H4N1, H4N2

1
2

Suistamossa syötiin tai tehtiin pashaa, jos
joku oli ollut piikomassa jossain Venäläisessä rikkaassa perheessä

H6

1

Äiti osasi tehdä pashaa, oli ollut emäntänä Hosanoffissa,
mutta ei ollut mistä tehdä, saatiin naapurista

H6

1

tavallisten ihmisten keskuudessa tuntematon
tehtiin, äiti ollut venäläisessä sisäoppilaitoksessa

H5N4
H7

1
1

ei tehty

H5N3

1

kotikylässä ei tehty

H3

1

ei tehty

H8

1

ei tehty

H6

1

ei tehty

H4N1, H4N2

1

Salmi

Impilahti

Kulitsan käytöstä
Suistamo kk

Salmi
mamma tehnyt kulitsaa

H5N3

1

ei tehty
tehtiin

H5N4
H7

1
1

H3
H8

1
1

Impilahti
kotikylässä ei tehty
ei tehty
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4.4. Pääsiäinen nykyään
Viime vuosina vastaajat ovat valmistaneet pääsiäiseksi (taulukko 27) vehnäpyörösiä
(H4N1, H4N2), rahkapiirakkaa (H4N1, H4N2) ja ”nykyajan leivonnaisia” (H7). Yksi
vastaaja mainitsee salaattien olevan uutena osana pääsiäisateriaa (H8). Lämpiminä
ruokina mainitaan karjalanpaisti (H4N1, H4N2), ja muutama vastaaja mainitsee
uudempana pääsiäisruokana lammaspaistin (H7, H8).

Taulukko 27. Pääsiäisen ruokia nykyään
PÄÄSIÄINEN tänä päivänä

Vastaajan koodi

Yhteensä
vastaajista (n = 8)

Pääsiäisen ruokia
ei mitään kummempaa

H3

1

kalaa
Uunipaisti

H3
H4N1, H4N2

1
2

Lammaspaisti

H7, H8

2

vehnäpyöröset
rahkapiirakka

H4N1, H4N2
H4N1, H4N2

2
2

nykyajan leivonnaiset

H7

1

salaatit

H8

1

ei ole tehnyt pashaa
pasha

H3
H5N3, H7, H8

1
3

oppinut teon nykyisellä kotipaikkakunnalla,
koulun talousopettajilta

H8

1

tekee rahkan pashaan itse
pashaa vähemmän terveydellisistä syistä

H5N3
H4N1, H4N2

1
2

kulitsaa vähemmän terveydellisistä syistä
ostaa tarvitsemansa pashan myyjäisistä

H4N1, H4N2
H5N4

2
1

kananmunat
kulitsa

H6
H8

1
1

Pääsiäisaterian ajankohta
ja ruokien siunaus
ruoka syödään päivällä/aamupäivällä

H4N1, H4N2,H7

3

ruokia siunataan kirkossa

H7

1
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”…ja nyt on sitten tullut se lammaspaisti…oon niiku useina vuosina kokeillut eri
tavalla, että minkä makusta haluaa. Et haluaako vähän kahvin makusta vai viinin
makusta. Viini mureuttaa, mut niin mureuttaa kahvikin. Kahvi tekee vähän ruskeen
värin siihen. Et mie tykkään aika paljon siitä kahvista ja valkosipulista mausteena,
mutta sitte mie yks kerta tein niin, että mie pistin osan kahvia ja osan viiniä, mut
hyvää oli sekii kyllä.” (H8)

Suurin osa vastaajista (6/8) mainitsee pashan osana pääsiäisateriaa. Heistä kuitenkin
osa (2/8) syö nykyään sitä vähemmän terveydellisistä syistä (H4N1, H4N2). Yksi
ostaa tarvitsemansa pashan myyjäisistä (H5N4). Osa (3/8) tekee kuitenkin pashan
vielä itse (H5N3, H7, H8), ja yksi haastateltavista valmistaa itse myös pashaan tulevan
rahkan (H5N3).
Kulitsaa tehdään vähemmän. Se mainittiin muutamassa vastauksessa (H4N1, H4N2,
H8). Yksi vastaaja kertoo, että kulitsaa tai pashaa voi viedä kirkkoon siunattavaksi
(taulukko 27 ja liite 6) (H7).

Kananmunat mainitaan yhdessä vastauksessa (H6).

Kolmen vastaajan mukaan pääsiäisateria syödään aamulla tai aamupäivällä (taulukko
27) (H4N1, H4N2, H7).

Pari vastaajaa keskittyy vähemmän ruokien valmistukseen pääsiäisenä (taulukko 27)
(H3, H6).

4.5. Suuri paasto Uudessa Valamossa
Vastauksista ei ole koottu taulukkoa, koska haastateltavia oli vain kaksi.
”…luostarissa noudatetaan perinteisesti aivan sitä paastoa, mitä luostaripaasto on
ollut aina 1100-luvulta Valamossa, niin sitä noudatetaan täällä meillä.” (H1)
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Veljestön paasto alkaa 48 vuorokautta ennen pääsiäistä katumusharjoituksella, mikä
ruoan osalta tarkoittaa kolmea tiukkaa paastopäivää (H1). Näiden kolmen päivän ajan
ruokavalioon kuuluu aamupalalla tumma leipä, suolakurkku, mehu tai tee. Lounaalla
ja

päivällisellä

tarjotaan

keitettyjä

kuoripäällisiä

perunoita,

suolakurkkua,

mehukeittoa, vettä, kaljaa ja leipää. (H1, H2) Vähitellen lisätään ruokavalioon
vihanneksia, marjoja ja silloin tällöin kalaa (H1).

Ensimmäisellä paastoviikolla ei edellä mainittujen kolmen päivän lisäksi nautita kalaa.
Toisena, kolmantena, viidentenä ja kuudentena paastoviikkona kalattomia päiviä ovat
maanantai, keskiviikko ja perjantai. Nämä viikonpäivät ovat tavallisestikin kalattomia
luostarissa. Neljäs paastoviikko on melkein kalaton, mutta kalaa voi nauttia tiistaina.
Seitsemäs viikko on kalaton viikko. (H2)

Pitkäperjantai on erityisen tiukka paastopäivä, silloin tarjotaan yksi ateria. Joskus tästä
on kuitenkin poikettu niin, että tarjotaan kaksi ateriaa. Aterialla veljestölle tarjotaan
keittoruokaa, joka yleensä on tattikeittoa. Pitkäperjantaina ei myöskään nautita öljyä,
pähkinöitä, eikä manteleita, joita normaalisti on tarjolla. Lauantai on myös tiukka
paastopäivä, mutta tällöin tarjotaan kaksi ateriaa. (H2)

Paaston ajan ruokiin kuuluvat myös puurot, kuten ohra- ja tattaripuuro (liite 7) (H1).
Jälkiruokaa ei paaston aikana välttämättä aina nautita. Niitä käytetään juhlapyhinä ja
sunnuntaisin. (H2) Tarjolla on myös tukevampaa ruokaa niille, jotka eivät paastoa.

”Toki meillä on myöskin lihaa ja kalaa ja kasvisruokaa, sit sen takia, että meillä
kuitenkin käy paljon ihmisiä, jotka ei kuulu kirkkoon tai paastoa (H2).”

Vastaajan ajatuksia paaston viettämisestä.

”Siis se on nimenomaan, että se kohdentuu niin, että ihmisen normaali
elämänrytmihän ei saa kärsiä siitä…Kyllähän se pääasia nimenomaan on se itsensä
valmistaminen tähän juhlaan, eli se hiljentyminen tai muu, et sehän on sitten suuri
riemu mikä siitä sitten purkautuu. Tämä pääsiäinen on huipentuma saavutettu.”(H1)

71
”Kyllähän se vaatii tietynlaista kurinalaisuutta paastoaminen, että kyllä se varmasti
on ennen kaikkea niin kun äsken sanoin, semmoisille perheille joissa on lapsia tai
muita, niin tuottaa määrätynlaisia ongelmia. Mutta kyllä sillä varmasti on suuri
merkitys sillä tarjonnallakin, että kun sä menet kauppaan, niin siellä on niin sanottu
runsas tarjonta päällä. Ehkä siinä unohtuu paasto ja tulee ostettua semmostakin, joka
ei kuulu siihen paastoon.” (H1)

”…kyllähän siinä on niin, että eihän kaikki pysty yksinkertaisesti noudattamaan
samalla lailla sitä paastoa mitä sitten pystytään noudattamaan luostarissa. Meillä on
aivan selkeesti, että elämme luostariaikaa ja aikataulua vaikka nykyaikaa elämmekin,
niin meillä tää on huomattavasti helpompi järjestää.” (H1)

4.6. Pääsiäinen Uudessa Valamossa
Pääsiäisen aikaan vierailijoita on Uudessa Valamossa hieman alle kaksisataa.
Aterioiden aikana kaikki salit ja kabinetit ovat käytössä. Yhteinen pääsiäisyöateria
alkaa noin kello 02.30. (H2) Trapesassa tehdyt pasha (liite 8), kulitsa (liite 9) ja
kananmunat on siunattu kirkossa (H2), mutta myös kirkkoväki tuo omia ruokiaan ja
viinejään siunattaviksi (H1).

Pääsiäisyöpalveluksen

jälkeen

veljestö

nauttii

kirkkoväen

kanssa

yhteisen

varhaisaamiaisen. Perinteisinä tarjottavana on lohikeittoa (liite 10), pashaa, kulitsaa ja
punaiseksi värjättyjä kananmunia. (H1, H2). Tämän lisäksi tarjolla on erilaisia
salaatteja, lihaa, juustoja ja hedelmiä. Vuonna 1999 pääsiäisyön aterialla tarjottiin
savukala- ja katkarapusalaattia ja kreikkalaista salaattia, mätihyytelöä, savufilettä,
juustoja, hedelmiä, lohikeittoa, värjättyjä kananmunia, piirakoita, kahvia, teetä, pashaa
ja kulitsaa. Viime vuosina tarjoilu on toiminut siten, että alkuruoat ja keitto on tarjottu
noutopöydästä ja keittiöhenkilökunta on sitten kaatanut teen ja kahvin. Pashat, kulitsat
ja kananmunat ovat valmiiksi pöydissä (H2). Pääsiäisenä veljestö saa nauttia myös
viiniä. Tämä on mahdollista pääsiäisen lisäksi vain jouluna (H1).

72
Kananmunat värjätään karmiinin punaisiksi lisäämällä keitinveteen karamelliväriä,
etikkaa ja suolaa. Pashoja tehdään muutama oikeisiin muotteihin koristukseksi, mutta
runsaan syöjämäärän takia suuri osa tehdään muovisiin muotteihin. Pashaohjeen pohja
on peräisin Vanhasta Valamosta, sitä on vain hieman kevennetty. Pashat koristellaan
hedelmillä ja punainen tuohus laitetaan palamaan pashan päälle. Kulitsat laitetaan
pöytiin valmiiksi leikattuina. Ensin kulitsasta leikataan pois ”kansi”, jonka jälkeen se
viipaloidaan kuten täytekakku, ja syntyneet viipaleet jaetaan vielä neljään osaan. Näin
leikattu kulitsa kootaan uudelleen ja laitetaan päällimmäiseksi ”hattu”.(H2)

Erityisruokavaliot on otettu huomioon siten, että pashaa valmistetaan myös
vähälaktoosisena ja jonkin verran sokerittomana. Kulitsasta on joskus tehty
gluteeniton versio, mutta se ei maistu ihan samalta kuin alkuperäinen. (H2)

Uudessa Valamossa tehdään edelleen artos-leipää. Artoksen ja muitakin leivonnaisia
valmistaa yksi veljestön jäsenistä. (H2)
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5. POHDINTA

5.1. Tutkimuksen luotettavuus, pätevyys ja eettisyys
Laadullisen tutkimuksen luotettavuus eli reliabiliteetti

Teoksessa Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla (Leskinen 1995) kvalitatiivisen
tutkimuksen

reliabiliteetilla

tarkoitetaan

aineiston

käsittelyn

ja

analyysin

luotettavuutta. Reliabiliteettikysymykset liittyvät ensisijaisesti siihen tutkimuksen
vaiheeseen, jossa siirrytään empiriasta teoriaan eli empiirisestä aineistosta analyysin
kautta tulkintaan. (Likitalo & Rissanen 1998, 72)

Reliabiliteetin kannalta on tärkeää, että tutkimusaineisto muokataan sellaiseen
muotoon, että se on tutkimuksen kommentoijien saatavilla ja tarkastettavissa.
Tutkimusraporttia kirjoitettaessa tulisi näin ollen ottaa huomioon kaksi kvalitatiivisen
tutkimuksen reliabiliteettikysymyksiin liittyvää kriteeriä: analyysin arvioitavuus ja
uskottavuus. Arvioitavuus tarkoittaa sitä, että lukijalle tarjotaan mahdollisuus seurata
tutkijan päättelyä ja kritisoida sitä. (Likitalo & Rissanen 1998, 72) Mäkelän (1990)
mukaan uskottavuudella viitataan siihen, että tutkimusraportin pohjalta on uskottavaa,
että kuvatulla tavalla on päädytty esitettyihin tulkintoihin (Likitalo & Rissanen 1998,
72).

Haastattelujen luotettavuuteen saattaa vaikuttaa luottamuksen puute tai sosiaalinen
suotavuus. Tässä tutkimuksessa luotettavuuden parantamiseen pyrittiin kertomalla,
että haastattelut käsitellään luottamuksellisesti, ja ettei haastateltavien henkilöllisyys
tule esiin tutkimusraportissa. Valamon luostarin haastateltavat antoivat kuitenkin
luvan nimen julkistamiseen tarpeen vaatiessa. Tutkimukseen osallistuneille kerrottiin
etukäteen tutkimuksen tarkoituksesta ja sen toimeksiantajasta. Haastatteluissa tutkija
esiintyi luottamusta herättävästi ja kiinnostusta osoittaen, jotta haastattelutilanteesta
olisi tullut luonnollinen. Lisäksi haastatteluympäristöllä pyrittiin luonnolliseen
ilmapiiriin.
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Kaikista kahdeksasta haastattelusta kuusi oli yksilöhaastatteluja, ja kahdessa oli
mukana kaksi henkilöä. Näin mahdollisen sosiaalisesti suotavan vastauksen antaminen
saattoi tapahtua kahdessa haastattelussa. Näissä kahdessa haastattelussa haastateltavat
kuitenkin tunsivat toisensa erittäin hyvin, joten tätä tuskin tapahtui.

Haastattelut sujuivat melko hyvin. Vain yhden haastattelun pituus oli harmittavan
lyhyt, ja sen takia tästä haastattelusta saatu hyöty oli vähäisempää. Haastattelutilanteet
olivat lämminhenkisiä, ja tutkija otettiin hyvin vastaan. Kahvipannu oli monta kertaa
kuumana haastattelujen yhteydessä. Haastateltavat mielipiteet vaikuttivat aidoilta,
joidenkin välillä herkistyessäkin muistellessaan vanhoja aikoja. Vastaajat olivat
puheliaita ja joissakin tapauksissa tutkija ei edes ehtinyt esittää kysymyksiä, kun tiedot
tulivat automaattisesti. Osa vastaajista antoi tutkijalle haastattelujen lisäksi kirjallista
materiaalia, vaikka siitä ei erikseen ollut sovittu. Tämä myös kertoo haastateltavien
innostuksesta ja heidän kiinnostuksestaan työtä kohtaan sekä oletettavasti lisää
luotettavuutta. Pari haastateltavaa oli jopa varannut kuivattua kalaa, ”kidzua”, tutkijaa
varten, jotta tutkija pystyisi itse näkemään tämän runsaasti paastojen aikana käytetyn
raaka-aineen.

Yhdellä

paikkakunnalla

tutkijalle

järjestettiin

myös

kuljetus

haastateltavien kotien välillä. Haastateltavien elämänkokemukset ja taustat lisäävät
tutkimuksen luotettavuutta ja myös validiteettia eli pätevyyttä.

Luotettavuutta arvioitaessa on huomioitava, ovatko sattumanvaraiset tekijät, kuten
huolimattomuusvirheet, laitteissa ilmenevät viat jne. vaikuttaneet haitallisesti
tutkimukseen ja näin vääristäneet tuloksia. Näitä pyrittiin välttämään hyvillä
etukäteisvalmisteluilla. Tutkija oli varannut haastatteluja varten useita kasetteja,
varaparistoja, teemahaastattelurungon ja lisäkysymykset. Haastattelut pidettiin
haastateltavien kannalta tutussa ja rauhallisessa ympäristössä (kirkon tiloissa, kotona
tai työpaikalla). Yhden haastattelun taustaäänet (keittiöstä tulevat äänet) olivat
suhteellisen kovia, mutta kyseisessä haastattelussa haastateltavan ääni oli kuitenkin
selvä ja kuuluva, joten se ei haitannut saatuun aineistoon perehtymistä. Kyseinen
haastattelu oli yksi ensimmäisistä, joten taustaäänien minimointiin varauduttiin
paremmin myöhemmissä haastatteluissa. Tulosten yhteyteen lisättiin henkilöiden
alkuperäisiä vastauksia, koska niiden avulla lukijat voivat seurata tutkijan tekemiä
päättelyjä ja tulkintoja aineistosta. Tällä pyrittiin parantamaan luotettavuutta ja
pätevyyttä.
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Analyysin arvioitavuutta ja uskottavuutta pyrittiin lisäämään liittämällä työhön
vastauksista kootut taulukot. Näin lukijat pystyvät selvittämään miten, miksi ja millä
perusteilla tutkija on päättynyt kyseisiin tulkintoihin.

Laadullisen tutkimuksen pätevyys eli validiteetti

Anttilan mukaan (1996) laadullisen aineiston validiteettia voidaan tarkastella monesta
näkökulmasta: aineiston validiteetti, havaitsemisen ja ilmiön kuvaamisen validiteetti
ja tulkinnan validiteetti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aineiston validiteettia
arvioitaessa on pohdittava seuraavaa: kattaako aineisto tai vastaako se muuten
tutkittavaa ilmiötä tai vastaako aineiston kokoamistapa valittua analyysimenetelmää?
Havaitsemisen ja ilmiön kuvaamisen validiteettia tarkasteltaessa on pohdittava,
erottuvatko kuvauksessa todelliset ja olennaiset ilmiön piirteet ja erottuvatko pää- ja
sivuseikat toisistaan (Likitalo & Rissanen 1998, 72)

Ennen tutkimuksen suorittamista perehdyttiin kirjallisuuteen ja tehtiin neljän päivän
matka

Helsinkiin

museovirastoon.

Siellä

perehdyttiin

kansantieteen

käsikirjoitusarkiston aineistoon ja keruuarkiston pääsiäiseen liittyvän kyselyn
vastauksiin. Jokaisesta tutkimukseen vastanneesta oli tehty kortti, joka sisälsi muun
muassa vastaajan syntymävuoden, nimen, uskonnon ja paikkakunnan nimen ja
ajankohdan, jota vastaus on kuvannut. Tämän avulla pystyttiin valitsemaan kyseisestä
tutkimuksesta oleellisimmat vastaukset. Kyselyn vastaukset ja käsikirjoitukset
lisäsivät tutkijan asiantuntemusta ja sitä kautta tutkimuksen ja aineiston validiteettia,
koska

näiden

tietojen

pohjalta

tehtiin

lopullinen

tutkimusasetelma,

teemahaastattelurunko, lisäkysymykset ja valittiin tutkimuksen kohderyhmä.
Käytetystä aineistosta koottiin myös taulukot. Koska museoviraston aineisto koostui
kolmesta käsikirjoituksesta (MV:KTKKA) ja kyselyn (MV:K30) vastauksista, ei
tehtyihin taulukoihin voitu merkitä vastaajien kokonaismäärää, kuten tutkimuksen
taulukoihin.

Tulkinnan validiteettia pohdittaessa on tarkasteltava, tulkitaanko havaitut seikat oikein
(Likitalo & Rissanen 1998, 72).

Tulkinnan validiteettia pyrittiin parantamaan tekemällä aineistosta taulukot.
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Tutkimuksen tavoitteiden validiteetti

Validiteetti- ja reliabiliteettikysymyksiä tarkastellaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa
eri tavalla kuin kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa
validiteettikysymys pelkistyy usein tunnuslukujen käyttöä koskeviksi valinnoiksi ja
kysymykseksi

otannan

edustavuudesta.

Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa

validiteettikysymys on teoreettinen ja monivaiheinen. Ensinnäkin se liittyy
kohderyhmän paikantamiseen ja tutkijan kykyyn rakentaa toimiva tutkimusasetelma.
Tutkijan tulee kyetä osoittamaan, että juuri tätä tutkimusasetelmaa käyttämällä ja juuri
tätä kohderyhmää tutkimalla voidaan vastata tutkimuksen kysymyksenasetteluun.
(Likitalo & Rissanen 1998, 71-72)

Museoviraston

aineistoon

ja

kirjallisuuteen

perehtyminen

lisäsivät

tutkijan

asiantuntemusta, ja näin pystyttiin rakentamaan toimiva tutkimusasetelma ja
havaitsemaan oikea kohderyhmä.

Toiseksi

validiteettikysymys

paikkansapitävyyteen

eli

siihen,

liittyy
päteekö

tutkimuksessa

syntyvän

esitetty tulkinta

tulkinnan

ensinnäkin

koko

tutkimusaineistossa ja toiseksi siinä ympäristössä, jota on haluttu tutkia. Tutkijan tulee
myös pystyä arvioimaan tulkintojen yleistettävyyttä eli sitä, miten tutkimuksen
tulkinnat pätevät yhteiskunnallisessa todellisuudessa. (Likitalo & Rissanen 1998, 72)

Tulkintoja tehdessä tutkijan apuna oli vastauksista kootut taulukot, joihin muun
muassa laitettiin teemoihin liittyvien mainintojen määrä, joita tutkimuksen
tarkastelujen yhteydessä verrattiin vastanneiden määrään. Näin lisättiin tulkinnan
paikkansa pitävyyttä ja yleistettävyyttä. Esimerkiksi jos kahdeksasta vastaajasta
seitsemän mainitsee voin olleen kielletty raaka-aine suuren paaston aikana, voidaan
olettaa, että sama pätee kohderyhmää vastaaviin henkilöihin.

Eettisyys

Eettisyyteen päästään tutkimuksessa muun muassa tutkijan ”oikeilla” havainnoilla ja
tulkinnoilla, tutkijan objektisuudella, pätevällä aineistolla, virheiden välttämisellä,
anonymiteetin ja ihmisarvon kunnioittamisella (Likitalo & Rissanen 1998, 73)
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Kaikkia edellä mainittuja seikkoja on jo käsitelty aiemmin tässä luvussa, joten voidaan
todeta, että tutkimuksen eettiset näkökohdat ovat kunnossa.

5.2. Johtopäätökset
Suuren paaston ja pääsiäisen ruokaperinteen juuret johtavat Venäjälle. Useilla
pääsiäisajan venäläisillä ja rajakarjalaisilla ruuilla on yhtäläisyyksiä (pasha, kulitsa,
suolakurkut, kuivattu kala, kvassi, haudutettu nauris ”repa petsjonata”) Kuten
vastauksista kävi ilmi, piikominen venäläisessä perheessä lienee yksi syy eri ruokien
(esimerkiksi pasha) leviämiseen venäläisiltä rajakarjalaisille. Sotien myötä RajaKarjalan väestö joutui evakkoon. Väestön mukana kulkeutui myös ruokaperinne ja sen
osana suuren paaston ja pääsiäisen ruokakulttuuri. Sodan jälkeisessä Suomessa myös
erilaiset järjestöt olivat tärkeässä asemassa ruokakulttuurin levittäjänä. Esimerkiksi
Martat ovat opettaneet valmistamaan kulitsaa ja pashaa.

Ruokapaaston vietto hengellisen paaston lisäksi oli yleistä vielä Raja-Karjalassa ennen
sotia. Erityisesti vanhempi väestö noudatti paastoja hyvinkin kirjaimellisesti. Paaston
vietto (ruokapaasto) vähentyi sodan jälkeen oleellisesti, mihin osaltaan vaikuttivat
raaka-aineiden puute ja ihmisten asenteet. Nykypäivään tultaessa paastoaminen on
lisääntynyt sodan jälkeisistä vuosista, vaikkei se olekaan palautunut menneiden
vuosien kaltaiseksi. Raaka-aineita paastoaville on runsaasti, mutta muun muassa
ihmisten terveys aiheuttaa uusia haasteita.

Ruokapaaston viettäminen on siis vähäistä verrattuna sotaa edeltäviin vuosiin.
Nykypäivänä yleisin tapa viettää ruokapaastoa on tutkimustulosten perusteella lihan
jättäminen pois ruokavaliosta.

Yleisimpiä ruokia Raja-Karjalassa suuren paaston aikaan olivat ”kidzukeitto”,
”gripakeitto” ja ”töntsöi”. Muita melkein yhtä yleisiä olivat ”kiesakiisseli” ja
suolakaali, lisänä siemenvoi. Paastonajan ruokiin on vaikuttanut perheen varallisuus ja
emännän taidot, tästä hyvänä esimerkkinä on pashan valmistus. Elinympäristö on
myös vaikuttanut raaka-aineisiin ja ruokiin. Esimerkiksi Laatokan rannalla
sijaitsevassa Salmissa oli paastonkin aikana tuoretta kalaa tarjolla.
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Mämmi oli Raja-Karjalassa vastausten mukaan melko tuntematon. Sitä valmistettiin
vain yhdessä kotitaloudessa pääsiäisenä. Kuitenkin museoviraston aineistosta löytyi
tietoa, että sitä olisi osattu valmistaa joissakin kotitalouksissa vuosina 1920-1933
(MV:KTKKA; MV:K30/535). Saattaa siis olla mahdollista, että mämmin valmistus on
ollut yleistä hieman aiemmin kuin 1930 luvulla, kuten teoksessa Elävä karjalaisuus
kerrotaan (Sallinen-Gimpl 1987). Jotta tästä asiasta voitaisiin olla varmoja, olisi
kuitenkin tehtävä lisätutkimus asiasta.

Raja-Karjalassa yleisimpiä pääsiäisaterialla tarjottuja ruokia olivat piirakat, joista
yleisimpiä ovat olleet pyöröset, värjätyt kananmunat ja uuni- eli karjalanpaisti.
Pyörösten jälkeen yleisin valmistettu leivonnainen oli rahkapiirakka. Pääsiäisen vietto
on nykyään hillitympää kuin ennen, sillä valmistettavien ruokalajien määrä on
tutkimustulosten perusteella vähentynyt. Esimerkiksi Raja-Karjalassa pääsiäisen
aikaan valmistetuista piiraista vain pyörösiä tehdään nykyään pääsiäisenä. Muita
perinteisiä pääsiäisen ruokia nykyään ovat karjalanpaisti ja rahkapiirakka. Pashan ja
kulitsan valmistus on yleisempää kuin ennen. Pääsiäispöydän ainoana uutuutena
voidaan mainita lammaspaisti, joten kovin herkästi ei siis uutuuksia oteta
perinneruokien joukkoon.

Valamon luostarin ruokaperinne on pysynyt hyvin samankaltaisena aina Laatokan
saaren ajoista saakka. Hapankaali, tattaripuuro, leipä ja kalja olivat osa suuren paaston
ruokavaliota vanhassa Valamossa ja ovat sitä edelleen uudessa Valamossa. Samoin on
perinteisinä pääsiäisaterian ruokina pysyneet pasha, kulitsa, kananmunat ja kalakeitto.
Myös artos-leipää valmistetaan edelleen. Uutuutena ovat juustot ja vuosittain
vaihtuvat salaatit. Valamon luostarilla on siis tulevaisuudessakin merkittävä asema
perinteikkään ortodoksisen ruokakulttuurin ylläpitäjänä, vaikka vastaajat ovat ottaneet
joitakin uutuuksia perinteisten ruokien lisäksi pääsiäisyön aterialle.

79
5.3. Tulevaisuuden haasteet
Valamon luostarissa paastotaan kuten ennenkin, mutta muun väestön keskuudessa
paastoaminen on vähäistä. Toivottavasti ihmiset kiinnostuisivat tutkimuksen myötä
taas ottamaan ruokapaaston osaksi henkistä paastoa, koska nykyään kiire hallitsee
monen ihmisen elämää ja suositaan pikaruokaa. Paastonajan kevyiden ruokien
nauttiminen saattaisi kuitenkin parantaa ihmisten fyysistä hyvinvointia näin parantaen
myös henkistä hyvinvointia.

Yksi katoamassa oleva perinne on ristileipien teko neljännellä paastoviikolla, ja niiden
vieminen kummeille. Puolet Raja-Karjalassa syntyneistä vastaajista muisti perinteen,
mutta kukaan heistä ei enää ristileipiä valmista. Toivottavasti tutkimusta lukevat
ihmiset innostuvat tämän arvokkaan perinteen palauttamiseen.

Ihanteellista olisi, jos ruokapalveluiden parissa työskentelevät hyödyntäisivät paaston
ja pääsiäisen ruokakulttuurin tuomat mahdollisuudet. Pashasta on nykyään tarjolla
monenlaisia versioita ravintoloissa, mutta olisi hienoa, jos muitakin paaston ja
pääsiäisen perinneruokia kehiteltäisiin samalla innolla nykypäivään sopiviksi.
Toivottavasti tämä työ innostaa kehittelemään kokonaisen paaston ajan tai pääsiäisen
menun perinteisistä raaka-aineista. Esimerkiksi sienistä ja kalasta voisi kehittää
paaston ajan piirakoita ja marjoista ja rahkasta voisi suunnitella uudenlaisia piirakoita
tai leivonnaisia pääsiäiseksi.
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LIITTEET
LIITE 1 Sanan selityksiä
liturgia

”Jumalalliseksi liturgiaksi nimitetään palvelusta, jossa muistellaan
Kristuksen opetuslasten kanssa nauttimaa viimeistä Ehtoollista ja jossa
toimitetaan Ehtoollinen. Liturgian papisto toimittaa täydellisessä
jumalanpalveluspuvussa, ja kaikki toimittajat osallistuvat Ehtoolliseen.”
(Arseni 1999, 174)

kanoni

Tässä yhteydessä kanoni tarkoittaa ortodoksisen hymnografian muotoa.
”Kanoni lauletaan aamupalveluksessa, puoliyöpalveluksessa ja
ehtoonjälkeisessä palveluksessa. Kanoni muodostuu yhdeksästä veisusta.
Jokainen veisu sisältää jonkin vanhatestamentillisen kertomuksen, joka
ennustaa Uuden testamentin tapahtumia.” (Arseni 1999, 133)

tropari

”Suppeasti ymmärrettynä tropari on lyhyt veisu, joka luonnehtii
vietettävän juhlan sisältöä tai sinä päivänä muisteltavan pyhän elämää.”
(Arseni 1999, 267)

skiitta

Erakkola. Sivuluostari. ”Jonkin luostarin alaisuuteen kuuluva luostaria
pienempi yhteisöllinen kilvoituspaikka.” (Arseni 1999, 83)
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LIITE 2 Ristileivät
Ristileivät
Ruisleipätaikinaa
Leivo osasta taikinaa pikkupullia. Painele ne sentin paksuisiksi pyöreiksi kakkaroiksi.
Kaulitse lopusta taikinasta kahden millin paksuinen levy. Leikkaa siitä puolentoista
sentin nauhoja.
Tee nauhasta risti kakkaran päälle.
Paista ristileipiä 220 asteessa 10 minuuttia.
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LIITE 3 Suolakurkut
Suolakurkut
1,5 - 2 kg
avomaan kurkkuja
mustaherukanlehtiä
tillin kukintoja
25 g
piparjuurta
1,5
valkosipulin kynttä
2,5 l
vettä
150 g
karkeaa suolaa
Keitä vedestä ja suolasta suolaliemi. Puhdista kurkut ja huuhtele tilli ja
mustaherukanlehdet. Viipaloi kuorittu piparjuuri.
Lado mausteet ja kurkut vuorotellen lasipurkkiin tai ruukkuun aloittaen
maustekerroksesta. Päällimmäiseksi laitetaan mustaherukanlehtiä paksuhko kerros.
Kaada kurkkujen päälle jäähdytetty suolaliemi. Kurkkujen täytyy olla kokonaan
suolaliemen peitossa. Laita päälle puupala tai pieni lautanen ja sen päälle paino, jotta
kurkut pysyvät liemen peitossa. Pidä astiaa huoneen lämmössä, kunnes
maitohappokäyminen pääsee vauhtiin, eli noin 4-5 vuorokautta. Sulje astia ja säilytä
kylmässä. (Lehmusoksa 1995, 100)
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LIITE 4 Artos-leipä
Artos-leipä
1l
40 g
1 rkl
n. 2 kg

vettä
hiivaa
suolaa
vehnäjauhoja

Valmistetaan perinteinen hiivataikina. Samaa taikinaa käytetään kirkkoleivissä.
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LIITE 5 Teemahaastattelurunko
Teemahaastattelurunko
Taustatiedot:
Nimi:
Syntymävuosi:
Syntymäpaikka:

TEEMA 1: Paaston vietto lapsuudessa ja nuoruudessa:
- tehdyt ruoat
- paaston tiukkuus
- paastoon valmistautuminen
TEEMA 2: Paaston vietto nykyään:
- tehdyt ruoat
- paaston tiukkuus
TEEMA 3: Pääsiäisen vietto lapsuudessa ja nuoruudessa:
- tehdyt ruoat
TEEMA 4: Pääsiäisen vietto nykyään:
- tehdyt ruoat
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LIITE 6 Lisäkysymyksiä
Lisäkysymyksiä
Ketkä paastosivat ennen, miten?
Ketkä paastoavat nykyään, miten?
Mitkä olivat sallittuja tai kiellettyjä ruokia?
Valmistauduttiinko suureen paaston jo edellisenä kesänä tai syksynä?
Oliko suuren paaston aikana erityisiä paastopäiviä?
Miten ne erosivat muista päivistä?
Valmistettiinko kotona ristileipiä?
Mihin niitä käytettiin tai missä niitä säilytettiin?
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LIITE 8 Valamon tattaripuuro
Valamon tattaripuuro
1l
0,5 rkl
2l
50 g

kokonaisia tattarisuurimoita
suolaa
kiehuvaa vettä
voita

Mitataan ryynejä 3–3,5 litran voideltuun uunivuokaan. Lisätään suola, voi ja vesi.
Paistetaan uunissa 300 asteessa, kunnes puuron pinta on ruskea. Lämpötilaa lasketaan
100 – 120 asteeseen ja vuoka peitetään kannella. Haudutetaan n. 1 tunti. Tarjotaan
voisulan ja maidon, paastoaikana öljyn kera.
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LIITE 9 Valamon pasha
Pasha Valamon luostarin tapaan
1 kg rahkaa
100 g voita
2,5 dl kuohukermaa
yhden appelsiinin puristettu mehu
1,5 dl rusinoita
2 keltuaista
1,5 dl sokeria
50 g mantelirouhetta
2 tl vaniljasokeria
Voi ja puolet sokerista vatkataan vaahdoksi. Keltuaiset ja loput sokerista vatkataan
vaahdoksi, samoin kerma. Maitorahka, voi- ja sokerivaahto ja keltuais-sokerivaahto
sekoitetaan keskenään. Maustetaan appelsiinimehulla, rusinoilla, mantelirouheella ja
vaniljasokerilla.
Seos pannaan pashamuottiin, joka on vuorattu sideharsolla, ja annetaan valua yhden
vuorokauden ajan kevyen painon alla. Pasha on valmis kumottavaksi ja
koristeltavaksi. Jos käytetään puista pashamuottia, on se liotettava kylmässä vedessä
ennen pashamassan laittamista. Pasha kumotaan muotistaan ja koristellaan hedelmillä
ja punaisella tuohuksella (= kynttilä).
Valamossa pashaa tarjotaan paaston päätyttyä pääsiäislauantaiyön aterialla, jolle
ihmiset kokoontuvat kirkosta palveluksen päätyttyä noin klo 2.30. Pasha syödään
kulitsaviipaleen päältä.
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LIITE 10 Valamon kulitsa
Kulitsa Valamon luostarin tapaan
3 dl
3
20 g
50 g
1,5 dl
1 tl
1 dl
1 dl
1 tl
1:n
100 g
800 g

maitoa
munaa
hiivaa
voita
sokeria
suolaa
rusinoita
mantelirouhetta
kardemummaa
sitruunan kuori raastettuna
sukaattia
vehnäjauhoja

1
muna voiteluun
kokonaisia kuorittuja manteleita koristeluun
Alusta tavallisen pullataikinan tapaan. Leivo taikinasta kaksi pyöreätä limppua.
Kohota. Koriste kulitsan pintan kokonaisilla kuorituilla manteleilla esimerkiksi
kirjaimin ”xb”. Voidellaan hyvin ja paistetaan 175 asteessa n. 45 minuuttia.
Kulitsa leikataan ennen tarjoamista täytekakun tavoin vaakasuorassa suunnassa
levyiksi. Nosta kansi pois ja leikkaa alalevyt ristikkäin neljään osaan. Kootaan
uudelleen nostamalla kansi paikoilleen ja tarjoillaan pashan kera.
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LIITE 11 Arkkipiispa Paavalin lohiseljanka
Arkkipiispa Paavalin lohiseljanka
2
porkkanaa
pieni selleri
1
purjo
1
sipuli
3 rkl
öljyä
1l
kalalientä
3
laakerinlehteä
2
valkosipulin kynttä
80 g
tomaattipyrettä
pieni tölkki herkkusieniä
15 kpl
vihreitä oliiveja
2 rkl
kapriksia
1
suolakurkku
hapankaalin tai suolakurkun lientä
tilliä
persiljaa
kokonaisia mustapippureita
rakuunaa
400 g lohta
Hauduta öljyssä suikaloituja juureksia ja sipulia. Lisää kalaliemi, joka on keitetty
lohen ruodoista. Lisää tomaattisose, sienet, mausteet ja kaprikset ja hauduta melkein
kypsäksi. Lisää lopuksi suolakurkkusuikaleet ja kalapalat. Anna kiehua hiljalleen,
kunnes kala on kypsää. Happoisuuden lisäämiseksi voidaan lisätä suolakurkun tai
hapankaalin lientä. Tarjolle vietäessä lisätään tilliä ja persiljaa keiton pinnalle. Keiton
kanssa voidaan tarjota smetanaa.

