
Pisankojen  
siunaus

Pisankat kuuluvat ikivanhaan perinteeseen,  
jossa värikkäiden ja koristeltujen munien muodossa  

toivotetaan onnea ja kaikkea hyvää.  
Siperiasta kotoisin olevalle Sveta Peuralle munien maalaaminen  

on elämäntapa, jota hän harjoittaa ympäri vuoden.

TEKSTI: MINNAMARIA KOSKELA  •  KUVAT: MIKKO VÄHÄNIITTY
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– PISANKOJEN  
maalaaminen mer-

kitsee minulle ihanaa 
hiljaista hetkeä. Se 
on kuin rukousta, 

sanoo Sveta Peura.
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Monissa kulttuureissa ja kansalliseepok- 
sissa maailman kerrotaan syntyneen 
alkumunasta. Kalevalassa kaiken alku-
na oli sotkan muna. Muna on muotona 
ja esineenä täydellinen. Kovan, suojaa-
van kuoren alle kätkeytyy syntymisen ja 
elämisen ihme.

Muna on ikivanha ylösnousemuksen, 
uudestisyntymisen ja kevään symboli. 
Monissa kulttuureissa munien maalaa-
minen ja koristelu liittyy kevään uskon-
nolliseen juhlaan, pääsiäiseen.

Keväällä apilat ja pajunkissat
Maaseudulla Laukaan Kuusaassa asuva 
Sveta Peura maalaa munia pääsiäisen 

ohella ympäri vuoden. Ja lähes joka päi-
vä. Toinen toistaan kauniimpia pisan-
ka-munia on vuosien varrella kertynyt 
noin 300. Uusia syntyy koko ajan, mutta 
Sveta myös myy munia pääsiäismyyjäi-
sissä.

– Jostain syystä ryhdyn monesti maa-
laamaan laskiaissunnuntaisin. Siitä 
pääsiäiseen asti maalaan innokkaasti. 
Kehittelen uusia malleja ja tutkin perin-
teisiä pisanka-kuviota. Sitten into vähän 
jäähtyy ja muut asiat tulevat mieleeni, 
Sveta kertoo hymyillen.

Eri vuodenaikoina pisankojen 
kuviot vaihtelevat, ja niihin sekä värei-
hin kätkeytyy paljon symboliikkaa. Esi-
merkiksi joulua ennen Sveta maalaa 
kuusenoksa- ja tähtikuvioita. Kuusen-
oksan symboliikka liittyy suojeluun ja 
tähden valoon. Keväällä munia koris-
tavat esimerkiksi pajunkissat. Pääsiäi-
senä hautausmaille viedään pisankoja, 
joissa on käytetty sinistä väriä. Sininen 
viittaa enkeleihin, sieluun ja jumaluu-

teen. Samalla se kertoo ajan kulusta, 
taas on yksi vuosi tullut täyteen.

Sveta ottaa käteensä kauniin rus-
kean munan, jossa on vihreitä apilan-
lehtiä. Ne tarkoittavat sitä, että ruoka on 
katettu pöytään. Vihreä apilanlehti viit-
taa myös lehmiin ja mehiläisiin ja sitä 
kautta luonnon kiertokulkuun.

Kaunista kerros kerrokselta
Sana pisanka tarkoittaa munan koris-
telemista siten, että kuoreen piirretään 
juoksevalla mehiläisvahalla kuvioita, 
minkä jälkeen muna värjätään upot-
tamalla se erivärisiin liemiin. Väreinä 
käytetään joko tähän tarkoitukseen val-
mistettuja teollisia erikoisvärejä tai itse 
valmistettuja kasvivärejä. Kyseessä ei 
siis oikeastaan ole maalaaminen vaan 
vahaaminen ja värjääminen, mutta 
puhekielessä tästä käytetään nimitystä 
maalaaminen.

Kuvioiden vahaaminen tehdään tätä 
tarkoitusta varten kehitetyllä välineel-

ONNEA TUOTTAVIA munia 
on annettu lahjoiksi vasta-
syntyneelle, syntymäpäi-
väsankarille, uuteen kotiin, 
tuoreelle avioparille tai 
vainajalle tämän viimeiselle 
matkalle.
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lä, kitskalla. Siinä voi käyttää myös 
terävää mustekynää tai nuppineulaa. 
Väri tarttuu vain niihin kohtiin, joissa 
ei ole vahaa. Mitä monimutkaisempi 
ja värikkäämpi haluttu kuvio on, sitä 
useampia vaha- ja värikerroksia muna 
käy läpi. Lopuksi vaha sulatetaan 
uunin lämmössä pois ja sen alta esiin 
tulevat koristekuviot. Muna viimeis-
tellään kuivaamalla ja öljyämällä tai 
lakkaamalla, jotta värit eivät irtoaisi ja 
sotkeutuisi keskenään.

Rukouksia ja hyvän toivotuksia 
Pisankojen maalaamisella on pitkä his-
toria. Niitä on maalattu pakanallisis-
sa ja esikristillisissä kulttuureissa jo 
ennen kristinuskon syntyä. Slaavilai-
sissa maissa ja monissa Keski-Euroopan 
maissa pisankat ovat tärkeä osa kansan-
perinnettä ja pisanka-munille on omis-
tettu kokonaisia museoita. Esimerkik-
si Pietarin etnografisessa museossa on 
suuria pisanka-kokoelmia.

Monille pisanka-munien maalaami-
nen on harrastus, mutta heidän ohel-
laan on olemassa ammattilaisia, pisan-
ka-taiteilijoita, jotka maalaavat munia 
ympäri vuoden.

Entisaikojen ihmisille pisanka-mu-
nat olivat hyvin tärkeitä, koska niihin 
kätkeytyi paljon symboliikkaa. Muniin 
on kirjoitettu rukouksia, tervehdyksiä ja 
kaiken hyvän toivotuksia. 

Karpaattien sukupisankat
Ennen vanhaan pisanka-munien maa-
laaminen oli myös tarkkaan säädeltyä. 
Ukrainassa Karpaattien vuoristossa 
on yhä olemassa niin sanottuja suku-

pisankoja, eli koristelumalleja, jotka 
kuuluvat tietyille suvuille. Sukupisan-
kan värejä ja kuvioita pitää noudattaa 
tarkasti, niistä ei saa muuttaa mitään, 
ei edes yhtä pistettä. Tapana on, että 
koristellut munat syödään rituaaliruo-
kana pääsiäisenä.

– Perinteeseen kuuluu, että yhdes-
sä perheessä maalataan vähintään 60 
munaa. Kaksi niistä annetaan kirkko-
herralle, loput sukulaisille ja kotiväel-
le, Sveta Peura kertoo.

Sukupolvia sitten pisankoja käytet-
tiin syrjäseuduilla hoitokeinoina.

– Kun syrjäisissä kylissä ei ollut lää-
käreitä, asukkaiden piti parantaa itse 
itsensä. He käyttivät tässä pisanka-mu-
nia, joiden sisus oli tallella, koska elä-
vään munaan kätkeytyy hyvää energiaa.

Hoitaviksi tarkoitetut munat maa-
lattiin kuusenoksa- ja spiraalikuvioilla, 
koska niillä on suojeleva vaikutus. Pisan-
ka-munaa liikutettiin kipeän lihaksen 
kohdalla, kunnes muna rikkoutui.

  Muna on  
ikivanha  

ylösnousemuksen 
ja kevään  
symboli. 

SVETA PEURALLA 
on kotonaan noin 
300 pisanka-munan 
kokoelma, jota hän  
säilyttää pahvisissa 
munakennoissa  
työhuoneen laatikoissa.
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Kymmenen kiitosta
Pisanka-tekniikka vaati pitkäjänteisyyt-
tä ja keskittymistä. Perheenäiti Sveta 
maalaakin munia yleensä iltaisin, kun 
päivän askareet on tehty ja talo hiljenee.

– Pisankojen maalaaminen merkitsee 
minulle ihanaa hiljaista hetkeä, jolloin 
voin syventyä maalaamiseen ja ajatte-
luun. Maalaan kuoriin toivomuksia, aja-
tuksia ja rukouksia. Se on hyvä käytäntö, 
praktika, ja tuo hyvän mielen. Munien 
maalaaminen on kuin rukousta.

Maalatessa Svetalle on olennaista 
omiin ajatuksiin syventyminen, ei se, 
mitä saa aikaiseksi.

Pisankojen maalaaminen liittyy orto-
doksisuuteen. Sveta kuuluu Laukaan 
evankelisluterilaiseen seurakuntaan, 
mutta kirkkokuntaa tärkeämpää hänelle 
on usko itsessään ja osana elämäntapaa.

Ennen nukkumaan menoa Sveta kir-
joittaa ylös kymmenen kuhunkin päi-
vään liittyvää asiaa, joista hän on kiitol-
linen.

– Olen kiitollinen niin monista 
asioista. Miehestäni Pellervosta, tyttä-

ristäni Varvarasta ja Johannasta. Siitä, 
että saan asua maalla ja katsella ikku-
nasta tällaista kaunista maalaismaise-
maa, Sveta sanoo.

Maan ravinnoksi
Kiitollisuuden ohella Svetasta aistii läm-
pöä, kunnioitusta ja myötätuntoa koko 
luomakuntaa kohtaan. Maatilan pihal-
la hyppelehtivät puolikesyt kanit saavat 
talvisin jyviä ja porkkanoita, totta kai. 
Talon pihapiirin läpi talvella kulkenut 
ilves poikasineenkaan ei herättänyt Sve-
tassa pelkoa tai vihaa.

Pisanka-munia voi maalata joko niin, 
että valkuainen ja keltuainen on tyhjen-
netty pois ja muna on kevyt, tai koko-
naisena, jolloin muna on painavampi. 
Svetalle on tärkeää, että tyhjennettyjen 
munien sisus palautetaan osaksi luon-
non kiertokulkua.

– Hautaan munan sisällön maahan. 
Se on loogista, koska munan sisus ravit-
see maata, josta sitten kasvaa kukkia, 
ruohoa ja apilaa. Joskus vien keltuaiset 
ja valkuaiset tässä lähellä virtaavalle 
Peura-joelle. Siellä kalat ja kalojen poi-
kaset saavat niistä ravintoa.

Siperiasta Laukaaseen
Sveta Peuran elämään munien maalaa-
minen tuli vasta hänen muutettuaan 
Suomeen 2000-luvun alussa. Länsi-Si-

perian Tabolskista kotoisin oleva taitei-
lija muutti Laukaan Kuusaan parivuo-
tiaan Varvara-tyttärensä kanssa. Hän oli 
kiinnostunut pisanka-munien maalaa-
misesta jo nuoruudessaan, mutta ateis-
tisessa Neuvostoliitossa niiden tekemi-
nen oli kiellettyä, kuten kaikki uskonnon 
harjoittaminen yleensäkin. 

Sveta ja Pellervo toivoivat yhteistä 
lasta monen vuoden ajan. Kului kolme 
pitkää odotuksen vuotta, mutta Sveta 
ei tullut raskaaksi. Lopulta pariskunta 
meni lääkäriin kysymään neuvoa.

– Meidät otti vastaan nuori lääkäri, 
joka ei määrännyt meitä edes laborato-
riokokeisiin. Hän totesi vain, että minä 
olen varmasti sairas ja puolisoni liian 
vanha!

Kuultuaan lääkärin tylyn arvion Sveta 
päätti toteuttaa pitkäaikaisen haaveen-
sa pisanka-munien maalaamisesta ja 
lähti kurssille Venäjän Yaroslaviin. Siel-
lä kurssilaiset viettivät aikaa yksinker-
taisissa luostaria muistuttavissa olosuh-
teissa. Nukkumaan mentiin auringon 
laskiessa, ja aamulla varhain herättiin 
kukon lauluun. Kurssilaiset rukoilivat, 
lauloivat ja opettelivat yhdessä pisanko-
jen maalaamista.

300 pisankaa toivat onnen
Kurssilla Sveta sai kirjan, jossa oli 300 
erilaista pisanka-munan mallia. 

– Kotiin tultuani maalasin kaikki 
mallit alusta loppuun. Olin niin innois-
sani, että välillä unohdin syödä ja juoda! 
Maalasin vain koko ajan. Kului jonkun 
aikaa ja sitten huomasin olevani raskaa-
na, Sveta muistelee onnellisena.

Perheen kuopus Johanna syntyi 
vuonna 2003, ja vuotta myöhemmin 
Sveta valmisteli ensimmäistä pisan-
ka-näyttelyään. Se pidettiin kodin yhtey-
dessä olevassa galleriatilassa.

Munia oli niin paljon, etteivät ne 
mahtuneet työpöydälle, joten osa niis-
tä piti laittaa lattialle kuivumaan. Pieni, 
ympäri huonetta konttaava taapero oli 
kiinnostunut äitinsä työstä ja kirkkaista 
väreistä, mutta liikkui niin varovaisesti, 
ettei yksikään muna rikkoutunut.

Nykyisin molemmat tyttäret osaa-
vat maalata pisankoja ja tekevätkin nii-
tä joskus yhdessä äitinsä kanssa. Heillä 
on omat vahvat tyylinsä. Sen ohella, että 
pisanka toimii hyvän toivotuksena, se on 
myös itseilmaisua, kuten taide aina. 

  Maalaan kuoriin 
toivomuksia ja 

rukouksia. 

PISANKA-TEKNIIKASSA 
TARVITAAN teräviä työ-
välineitä, kuten kitska tai 
nuppineula, mehiläis- 
vahaa ja kynttilä, jonka 
liekin lämpö sulattaa 
vahan juoksevaksi.

Emunmuna
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