
Ortodoksinen virpomaperinne  

 

Palmusunnuntai on pääsiäisen esijuhla. Palmunoksat 

ovat voiton merkkejä ja tunnuksia. Siunatuilla oksilla 

on tervehditty omaisia, naapureita ja ystäviä ja 

toivotettu samalla elämän uudistumista.   

 

Meillä pohjoisessa ei ole palmun oksia, noita 

varsinaisia virpomavitsoja, mutta kukkaan 

puhjenneita pajunoksia on ojien varsilla. Niitä käytetään sellaisenaan tai 

koristellaan paperikukilla ja niitä nimitetään virpomavitsoiksi. 

Ortodoksisessa kirkossa toimitetaan niiden siunaaminen aattoillan 

jumalanpalveluksessa. Pappi suitsuttaa pyhää savua, vihmoo vitsat vihityllä 

vedellä ja lukee erityisen siunausrukouksen. 

 

Kirkossa siunatuilla virpomavitsoilla lapset käyvät palmusunnuntain 

aamulla varhain – toivottamassa elämän uudistumista ja uutta vireyttä 

omaisilleen ja naapureilleen. Tämän tehtävän katsotaan kuuluvan lapsille 

ja nuorille siksi, että Jeesuksen ratsastaessa Jerusalemiin lapset lauloivat 

hänelle ylistystä ja tervehtivät palmunoksilla. Virpomalukuja on 

monenlaisia. Kaikissa niissä on esillä hyvät toivotukset. Vanhan tavan 

mukaan siunauksen tuojalle on haluttu antaa vastalahja. Tavallisin on ollut 

pääsiäismuna, joka on sikäli ylösnousemuksen vertaus, koska munan 

suljetun kuoren sisällä on uuden elämän alku. Kun muna on annettu vasta 

pääsiäisenä, on virpoja saanut viikon odottaa vastalahjaansa. Nykyisin on 

tapana antaa myös rahaa ja makeisia. 

 

Ortodoksiseen perinteeseen ei kuulu noidaksi pukeutuminen, koska 

eiväthän noidat toivota Jumalan siunausta. 

                                                                                      (Lainattu Erkki Piiroiselta) 

 

Loruja: 

 

*Virvon varvon vitsasella,  *Virvotan, varvotan 

raitaisella rapsuttelen.  tuoreeksi, terveeksi, 

En mie mittään palkkaa vaaji, kulu kuori pois, 

enkä velkakirjaa laaji.  uusi sijaan; 

Jumala sinua siunatkoon.  viikoksi velkaa, 

   vuodeksi vapaa, 

*Virvon varvon vitsasella,  sinulle vitsa, 

tällä pajunoksasella  minulle mitä tahansa! 

Jeesuksen Jerusalemiin 

ratsastamisen muistoksi.  *Miepä virvon virvallain 

   tuoreeksi’, terveeks’, 

*Siulle vitsa, miulle jäitsä,  viikkaaveks velaks, 

nätäliks velkoa, äijäpäivy maksoa. vuuveks’ vapaaks. 

   Siulle vihta, miellu kakkara! 

(Jäitsä = kananmuna,   Nätäli = viikko 

Äijäpäivy = pääsiäinen)  *Virpoi varpoi vitsa uus 

   niin kuin talvella kukkiva kuus. 

*Virvon, varvon vitsat selkään, elämän onnea toivottain. 

rikkaaks’, rakkaaks’,  

tuoreeks’, terveeksi’,  Virvon varvon vitsasella. 

siulle vihta, miulle paljon ja hyvvee. pajusella piiskaelen, 

   korealla kopsuttelen, 

*Virvon  pajun varpasella,  värikkäällä väännättelen. 

raitaisella rapsuttelen.  Isännälle ikä pitkä, 

Rahasta mie rapsuttelen,  emännälle perä levii, 

tuoreeks, terveeks toivottelen, tyttärelle punaset posket, 

vaivoistasi virvottelen.  pojalle hyvä hevonen. 

Vitsa sinne, palkka tänne. 


