
Käsikirjoitus: Liisa Pensonen 

 

PÄÄSIÄINEN – MIKÄ SE ON?  

 

Roolit: Äiti-Kana, Pikku-Tipu, Pupu 

Miljöö: Kanan ja Tipun koti. Näyttämöllä valmiina ruokapöytä ja tuolit sekä pehmeä nojatuoli. 

Tarvikkeet: pöytäliina, rairuohovati, (muita pääsiäiskoristeita) 

                     Tipun reppu, jossa on lapsen askartelema rairuohopurkki, jossa on multaa 

                     Pupun kori, jossa on ISO, pahvinen, avattava munakoriste, jossa tipun ja kanan kuvia 

                     Ison munan sisällä Kindermuna. 

                     Korissa myös tyhjäksi puhallettuja munia, osa voi olla värjättyjä. 

                     Villapipo/huivi, pieni Jeesus-nukke 

 

Äiti-Kana koristelee kotia. Laittaa liinan pöydälle ja tuo siihen rairuohovadin. Voi samalla 

lauleskella/hyräillä jotain lapsille tuttua pääsiäislaulua, esim Lensi maahan enkeli tai Pääsiäinen 

tulla nyt saa.  

Tipu tulee innoissaan kotiin. 

Tipu (äänekkäästi hoilottaen): Pääsi Äinen! Äinen Pääsi! Äinen tulee! Äinen pääsi ja tulee!  

         (kysyy äidiltä) Äiti! Tuleeko se meillekin? 

Kana: Tulee, tulee! Pääsiäinen tulee! 

Tipu: Äiti, me askarreltiin tänään kerhossa! 

Kana: Näytähän! 

Tipu (kaivaa repustaan esiin lapsen tekemän rairuohopurkin, jossa on multaa, mutta siemenet 

eivät ole vielä itäneet). 

Kana: Voi miten kaunis! Laitetaan se tähän ikkunalle, niin siihenkin kasvaa ruohoa. 

Tipu: Tykkääkö se ruohosta? Syökö se sitä? 

Kana: Ai kuka? 

Tipu: Se Äinen, joka tulee! Kuka se on? Onko se iso ja pelottava vai pieni ja söpö? 

Kana: Mitä ihmettä sinä lapsukainen höpiset? 



Tipu: Kaikki puhuu tai laulaa jostain Äisestä, joka pääsi ja tulee. Pääsi Äinen Tulee (sanoo jokaisen 

sanan selkeästi erikseen painottaen.) Ja sinä sanoit, että se tulee meillekin! 

Kana: Voi sinua, pikku hupsua. Istuhan niin kerron tarkemmin… 

Samalla alkaa kuulua kamalaa kolinaa ja töminää ja oveen koputetaan kovaäänisesti. Tipu luisuu 

nopeasti peloissaan pöydän alle ja kurkkii sieltä varoen.  

Pupu: Hei vaan kaikille! Tässä näitä nyt olisi pääsiäistä varten. Riittääkö nämä vai tuonko lisää? 

Kana: Kiitos, kiitos! Oletpa löytänyt isoja ja kauniita. 

Pupu: A-haa! Löysinpäs pienen ja pehmeän! (Kurkkaa pöydän alle ja kiskoo kikattavan Tipun esiin.) 

Piilostako täällä leikitään? 

Tipu: Joko se tulee? 

Pupu: Kuka? 

Tipu: Pääsi Äinen. 

Pupu: Ei vielä. (Tipu näyttää huojentuneelta.) Viikon päästä vasta. Mutta on hyvä aloittaa 

valmistelut ajoissa. Katsopas, mitä minulla on täällä.  

Pupu nostaa ison munakoristeen esille. Tipu ottaa sen häneltä. 

Tipu: Oi, miten iso! Kuoriutuuko tästä jättiläislintu? Vai joutsen? 

Pupu (vastaa hyväntuulisesti nauraen): Ei. Tämän sisällä ei ole elämää. Tämä on pahvia, tällainen 

kaunis koriste-esine. 

Tipu: Katso tätä! Äiti, katso! Täällä on sinun ja minun kuvat! 

Kana: Kyllä vaan! Pääsiäisenä on tipunkuvia ja koristetipuja kaikkialla. Kurkkaapa sen munan 

sisälle. 

Tipu tutkii munaa, koittaa katsoa kuoren läpi, etsii kurkistuskoloa ja meinaa lopulta naputtaa kolon 

nokallaan. 

Kana: Älä vaan riko sitä! 

Tipu: Ei tänne sisälle näy, jos ei tähän tee koloa! 

Pupu (ottaa munan Tipulta ja aukaisee kuoren): Tämä pitää avata näin. Katsos. 

Tipu: Wau! 

Kana: Varovasti nyt! 

Tipu (innoissaan): Täällä on toinen muna! (Ottaa Kinder-munan esiin.) Tämä on tällainen 

kummallisen värinen. Tuleeko tästä riikinkukko vai papukaija? 

Pupu: Siinä on vain värikäs suojapaperi. Otetaan se pois näin.  



Tipu: Yäääk! Sehän on ihan musta! Onko se mätämuna? Se oli niin kaunis päältä ja sisältä 

tuollaista.. 

Pupu: Kuules tipuseni. Ihmislapset tykkäävät tästä. Tämä on syötävää. Haluatko maistaa? 

Tipu: Saanko? 

Kana: Ihan vähäsen vain, ettet saa mahanpuruja. 

Tipu nokkaisee munaa vähäsen, sen verran, että suklaa murtuu ja sisältä paljastuu keltainen 

kotelo. 

Tipu (hihkasee): Täälläkin on yksi muna! Onko tämän sisällä jotain elävää? 

Pupu: Sisällä on jotain. Jotain pikkupalasia. Se ei ole elävää, eikä sitä voi syödä. En oikein ymmärrä 

itsekään, mitä se on.  

Tipu: Mitä se Äinen tekee kaikilla oudoilla munilla, joista ei synny lintuja ja joita ei voi syödä? 

Pupu: Häh? 

Kana: Pääsi Äinen. Tipu luulee, että äinen on jokin olento, joka pääsi irti ja tulee.. 

Pupu: A-haa. Et sinä Tipu ihan väärässä ole. Pääsiäisenä juhlitaan tavallaan irti pääsemistä ja 

elämän tuloa.  

Tipu: ???? 

Kana: Istutaanhan alas. Selitetään yhdessä Tipulle, mitä Pääsiäinen tarkoittaa.  

Pupu ottaa koristaan oikean kananmunan ja näyttää sitä kaikille: Kyllähän sinä Tipu tiedät, mikä 

tämä on. (Tipu nyökyttelee.) Kun sinä olit pienen pieni, sinä kasvoit tällaisen munan sisällä.  

Kana: Minä sen munan munin ja sitten pidin sitä lämpimänä, jotta sinä saisit kasvaa linnun 

näköiseksi.  

Pupu: Täällä sisällä oli varmasti pimeää, ja kun kasvoit, siellä alkoi olla ahdastakin. 

Tipu: Ja sitten minä nakuttelin nokallani kuoren rikki ja pääsin ulos juoksentelemaan ja elämään.  

Pupu: Pääsiäisenä juhlitaan sitä, että ahtaasta ja pimeästä voi päästä irti ja aloittaa elämään 

vapaana.  

Tipu: Se on siis meidän tipujen juhla! ja kanojen ja lintujen… 

Kana: Pääsiäinen on kyllä ihan kaikkien juhla. Kaikkien, jotka haluavat juhlia vapautta. 

Tipu: Mitä sinä Pupu sitten juhlit? Ethän sinä ole vapautunut munasta. Vai oletko? Eikä 

ihmisetkään ole! 

Pupu: Ei olekaan. Mutta katsos Tipu, Pupuilla ja ihmisilläkin voi olla sellainen tilanne, että sydän on 

ihan kuin lukossa ja tukossa. Katsos, kun on tehnyt jotain pahaa – ja kaikkihan me olemme jotain 

pahaa tehneet, vaikka yleensä olemmekin kilttejä, niin silloin sydämeen tule paha olo. Huono 



omatunto ja syyllisyys tekevät sen, ettei voi vapaasti iloita. Koko ajan on sellainen olo, että täällä 

sisällä on jotain pimeää. 

Tipu: Nii-iin. Tiedän. Kun tekee väärin, sitten pelkää, että joku huomaa, mitä olen tehnyt. 

Pupu: Aivan! Pelko ja syyllisyys saavat sinut valehtelemaan ja piiloutumaan. Mutta niistäkin voi 

päästä irti ja vapaaksi. 

Tipu: Miten? 

Kana: Pääsiäisen tärkein asia kertoo meille, miten syyllisyydestä ja pelosta pääsee vapaaksi. 

Katsos, kauan sitten maan päällä eli mies nimeltä Jeesus. Hän ei ollut ihan tavallinen ihminen, vaan 

Jumalan poika. Hän tiesi, että me emme voi elää aina oikein, ja että väärintekijöitä kohtaa aina 

rangaistus. Jumala ei halua, että meidän täytyy pelätä rangaistusta. Siksi Jeesus syntyi maailmaan. 

Jeesus ei koskaan tehnyt mitään väärää. Pääsiäisenä ihmiset ottivat hänet kiinni ja hän kuoli 

ristillä. Hän halusi ottaa meille kuuluvan rangaistuksen.  

Tipua alkaa itkettämään.   

Pupu: Kun Jeesus oli kuollut, hänet haudattiin. Se tarkoittaa, että hänet laitettiin kalliossa olevaan 

luolaan ja siihen eteen vieritettiin iso kivi. (Peittää Jeesus-hahmon ison munan 

kuorenpuolikkaalla.) Jeesus oli pimeässä paikassa, josta kukaan ei voinut nähdä häntä. Hän oli 

kalliohaudassa ja kuolleena. Pääsiäisaamuna tapahtui ihme: Jeesus nousi kuolleista ja enkeli vieritti 

kiven pois haudan suulta niin, että kaikki saivat nähdä, ettei hän ole enää siellä. Jeesus pääsi 

kuolemasta elämään. Pimeästä valoon. 

Tipu: Ihan niin kuin minä pääsin munan sisältä elämään! 

Kana: Niin. Mutta odotapas paras asia on vielä kertomatta! Koska Jeesus kuoli ja heräsi kuolleista, 

niin sinä, minä, Pupu tai kuka tahansa muu haluaa päästä vapaaksi syyllisyydestä ja pahoista 

tavoistaan, voi pyytää Jeesusta avukseen. Jeesus voi antaa sinulle anteeksi kaikki pahat tekosi ja 

silloin sinusta tulee vapaa.  

Kana nousee nojatuolistaan ja huomaa, että sinne on ilmestynyt kananmuna. Ottaa sen hellästi 

käteensä ja laittaa villapipon sisään lämpöiseen. 

Pupu: Tuopas Tipu minulle tuolta korista tuo viimeinen muna.  Katsos tätä ja tuota äitisi munimaa 

munaa tarkkaan. Huomaatko mitään eroa? (Tipu pyörittää päätään.) Huomaatteko te lapset näissä 

jotain eroa? 

Pupu: Pystyttekö näkemään tämän sisälle? Mitä siellä on? Ei, ette tiedä. Pilaantuneesta munasta 

haistaa jo kauas, että sen sisällä on vain saastaa. Tällaisesta munasta ei tiedä. Pitää odottaa. 

Samoin ihmisestä tai tipusta, ei voi aina tietää katsomalla, onko hänen sisällään vapaa sydän vai 

kokeeko hän olevansa syyllinen teoistaan. Tämä muna (Kanan munima) on täynnä elämää, 

annetaan ajan kulua ja seurataan, niin pian sieltä putkahtaa ulos jotain kaunista. Ihan kuin ne, 

jotka ovat saaneet kaiken Jeesukselta anteeksi. Heidän elämässä alkaa kasvamaan iloa, rauhaa, 

hyviä tekoja ja muuta kaunista. Sitten jotkut ovat kuin tämä (ottaa onton munan käteensä). Tämä 

näyttää ihan samanlaiselta. Tällä on kaunis, puhdas kuori. Mutta… (RUSENTAA ONTON 



MUNANKUOREN KÄMMENESSÄÄN..) Tämä yrittää esittää kilttiä ja hyvää, mutta sisällä ei ole 

Jeesuksen antamaa elämää, iloa ja vapautta.  

Tipu on kuunnellut aivan hiljaa, vakavana. Nyt hän kaivaa taskustaan/repustaan rikkoutuneen 

munan kuoren / tyhjän karkkipussin tms… 

Tipu (itkuisella äänellä): Minä olen tuollainen…nyyh… kun minä olen tehnyt väärin…tämä meni 

rikki….laitoin sen piiloon… Minä haluan päästä vapaaksi. 

Pupu: Se onnistuu rukoilemalla. Haluaakohan joku muu täällä olijoista pyytää anteeksi? 

Pupu johdattaa syntisen rukoukseen TAI pyytää Johannaa jatkamaan tästä…. 

Tipu vapautuu ja lähtee onnessaan etsimään suklaamunia…. 

   


