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VAPPUVISAILU 

Kysymyksiin on useita oikeita vastauksia. Voidaan sopia, että vastauksia 

tarjotaan vain yksi kerrallaan. Kysymykset voidaan esittää isolle ryhmälle ja 

vastauksia voidaan miettiä myös pareittain.  

                                                                                                         

1. Miksi vappua on alettu aikanaan juhlia? 

Pyhimys Vallborgin (eli 710 - 779) muistoksi. Vallborg on suomeksi Vappu.  

1800-luvulta alkaen vappu on ollut kevään juhla eli toukojuhla. Siihen on liitetty 

myös karjaonnen varmistamista ja pahojen voimien karkottamista. 

 

2. Miksi vappua nykyisin juhlitaan? 

Vallborgin päivän lisäksi 1.5. on kansainvälinen työläisten juhlapäivä, 

suomalaisen työn päivä. 1700-luvulta alkaen päivää on vietetty myös 

ylioppilaiden juhlana ja karnevaalina. Varsinkin teekkarit juhlivat tänään. 

 

3. Mitkä ovat vappuna tyypillisiä herkkuja?  

Sima, tippaleipä, munkit, donitsit, kuohuviini, silli, nakit, perunasalaatti 

 

4. Mitä aineksia siman valmistuksessa käytetään? 

Fariinisokeri, sitruuna, vesi, hiiva, rusinat  

 

5. Mitä karnevaalitavaroita vappumarkkinoilta voi ostaa? 

Vappupalloja, vappuhuiskia, naamareita, torvia,  

markkinapalloja, serpentiiniä, räikkiä, tuuliviirejä 

 

6. Mitkä ovat Helsingissä perinteisiä vapun juhlintapaikkoja? 

Senaatintori, Havis Amandan patsas, Kaivopuisto, Hakaniemen tori, 

Kaisaniemen puisto, Pohjois-Esplanadi 
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7. Mitkä asiat kuuluvat teekkareiden vappuperinteeseen? 

Patsaiden lakitus, pilalehtien myyminen ja julkiset pilat.  

Tampereella teekkarit kastetaan Tammerkoskeen. 

 

8. Mitkä tapahtumat kuuluvat perinteiseen vapunviettoon? 

Vappumarssi, vappupäivän brunssi tai lounas, piknik, vappujuhlat,   

patsaiden lakitus, vapputanssit, kuorokonsertit 

 

9. Mitä patsaita eripuolilla Suomea (pestään ja) lakitetaan vappuna? 

Havis Amanda (Helsinki), Suomen neito tai Kultakutri (Tampere), Uuno Kailas 

(Heinola), Kanavatyttö (Joensuu), Minna Canth (Jyväskylä), Elias Lönnroth 

(Kajaani), Alexandr Popov (Kotka), Unto (Kouvola), Veljmies ja Siskotyttö 

(Kuopio), JK Paasikivi ja Hirvi (Lahti), Kurki (Lappeenranta), Vaeltaja (Mikkeli), 

Jätkä (Rovaniemi), Mustapässi (Savonlinna), Lilja (Turku), Topelius (Vaasa). 

  

10. Millaiset vaatteet ja asusteet ovat vappuna tyypillisiä? 

Ylioppilaslakit, korkeakoululaisten eriväriset haalarit,  

kaikenlaiset karnevaaliasusteet 

 

11. Keiden nimipäivä on 1.5.? 

Vappu ja Valpuri; ruotsinkielisessä kalenterissa Valborg;  

ortodoksisessa kalenterissa Tamara, Jari, Jarkko, Jere ja Nuutti  
 

12. Millainen on tyypillinen vappusää? 

Odotukset Vapun säälle ovat niin suuret, että yleisesti  

puhutaan ”tyypillisestä vappusäästä”, kun sataa vettä  

tai räntää. Tilastojen mukaan vappuna kuitenkin 

sataa vain harvoin (www.ilmatieteenlaitos.fi/vappu) 
 

Bonuskysymys    Oletko kokeillut sokerimunkin syömistä niin,    

  ettet kertaakaan nuolaise sormiasi tai huuliasi? 
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