Venäläiset juhlat
Tärkeimmät juhlat ja niihin liittyvät traditiot

Lähteet: SDT -hankkeen opiskelijatiimi: Ilariya Gorelova, Erni Basulin, Sergey Bekrenev,
Selezneva Anastasiya, sivusto www.goeasteurope.about.com ja
Venäläinen tapakulttuuri, Suomi-Venäjä-seuran julkaisu vuodelta 2005.
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Muita vapaapäiviä: Venäjän päivä 12.6., Kansan yhtenäisyyden päivä 4.11.
Huom! Venäläisen lainsäädännön mukaan, mikäli vapaapäiväksi julistettu päivä osuu viikonlopulle (la, su)
vapaapäivä siirtyy seuraavalle arkipäivälle.
Melkein joka viikonloppu vietetään jonkin ammattialan tai aselajin juhlapäivää, jolloin näiden ammattien edustajille
järjestetään tilaisuuksia ja juhlia. Päivät vaihtelevat vuodesta toiseen.

Uusi vuosi

loma-aika 1.-5.1.

• Vuoden tärkein juhla, jota varten tehdään työtä koko vuosi ja säästetään rahaa.
• Uusi vuosi on mahdollisuus uuteen alkuun, että ”kaikki muuttuu kuitenkin
paremmaksi”.
• Koko kansan ei-kristillinen juhla.

Uusi vuosi
• Uuttavuotta lähdetään vastaanottamaan ravintolaan ystävien kanssa tai
kotona järjestetään juhlaillallinen
suurelle joukolle sukulaisia ja ystäviä.
Juhlat jatkuvat aamun tunneille.
• Uuden vuoden aattona tavallisesti äiti ja isoäiti
valmistelevat erityisiä ruokia ja salaatteja iltaa varten.
• Illallinen alkaa yleensä noin kymmeneltä.
• Maljoja saatetaan kohotella joka täysi tunti aina siitä lähtien, kun uusi vuosi alkaa
Venäjän Kaukoidässä.
• Joitakin pelejä ja taikoja esim. saatetaan kirjoittaa lapulle toive tulevalle vuodelle ja
polttaa se samppanjalasin yläpuolella. Juodaan samppanjalasillinen tuhkan kera juuri
vuoden vaihtuessa.
• Televisiosta katsotaan monia perinteisiä ohjelmia, kuten presidentin uudenvuoden
puhe ja vuoden viimeisten sekunttien laskeminen Moskovan Punaisella Torilla.
• Ihmiset kerääntyvät kaupungille pukeutuen naamareihin, juovat samppanjaa,
kuuntelevat ulkoilmakonsertteja ja katselevat ilotulituksia.
• Kotiin palataan aamuyön tunteina jatkamaan juhlintaa tai nukkumaan.

Uusi vuosi
• 1930-luvulta lähtien alettiin järjestää lapsille uuden vuoden kuusijuhlia
korvaamaan uskonnollisia joulujuhlia.
Myös Santa Claus korvattiin Pakkasukolla (Ded Moroz) ja Lumihiutaletytöllä
(Snegurotshka), jotka toivat lahjoja ja makeisia lapsille.
• Uutena vuotena koristellaan kuusi ja lapset odottavat Pakkasukon
tuovan lahjoja sen alle.
• Pakkasukolla on kädessä sauva ja jalassa huopatossut (valenki ) ja hän kulkee
Lumihiutaletytön kanssa ympäri Venäjää troikan vetämissä vaunuissa.
• Uudenvuoden aattona Pakkasukko vierailee kodeissa kuuntelemassa lasten laulua ja
tarinoita. Näin Lapset ansaitsevat lahjansa.
• Lapset voivat myös kirjoittaa kirjeen Pakkasukolle muutamaa viikkoa ennen uutta
vuotta. Kirjeessä he kertovat kuluneen vuoden saavutuksistaan, esim.
menestyksestään koulussa tai harrastuksissa ja lahjatoiveensa.
• Venäjällä ei ole tonttuja, mutta Pakkasukko saa monenlaista apua metsän eläimiltä
kuten jäniksiltä, oravilta ja linnuilta.

Uuden vuoden loma
• Uuden vuoden päivän aamuna Lapset nousevat aikaisin
ja käyvät tarkistamassa,
onko kuusen alla lahjoja.
• Syödään kunnon aamiainen.
• Päivä käytetään lähinnä lepäillen ja syöden hyvin.
• Televisiosta katsotaan perinteisiä uuden vuoden ohjelmia ja elokuvia.
• Vuoden vaihtumisen juhlinta kestää käytännössä aina 7.1. vietettävään Jouluun saakka
ja uusi vuosi ja joulu muodostavatkin talven pitkän yhtenäisen lomakauden. Uuden
vuoden 5-päiväinen loma otettiin käyttöön vuonna 2005.
• Lomalla ihmiset lähtevät mökeilleen rentoutumaan ja saunomaan. Harrastetaan
ulkoilma-aktiviteetteja kuten mäenlaskua.
• Yhdessäoloa perheen ja ystävien kanssa. Käydään ulkona, elokuvissa ja juhlimassa.

Ortodoksinen Joulu

7.1.
• Kristillinen Jeesuksen syntymän juhla, jota
kaikki eivät vietä. Kirkollisenakin juhlana
vähäisempi kuin kirkkovuoden pääjuhla
Pääsiäinen.
• Käytännössä joulua vietetään uuden vuoden
juhlinnan jatkeena.
• Joulun merkitys juhlana on kasvaan päin
samalla kun ihmiset “palaavat” kirkon pariin.
• Perinteisesti kaikki perheen jäsenet
kokoontuvat syömään juhlaillallista.
• Tarjoilu eroaa uuden vuoden pöydästä siten,
että alkoholijuomat rajoittuvat lähinnä
ruokaviineihin ja liharuokia on vähän tai ei
ollenkaan.
• Kirkoissa järjestetään jouluyön
jumalanpalveluksia.
• Joulunaikaan on suhteellisen yleistä myös
käydä avannossa uimassa.

Ortodoksinen Joulu

Huom!
Vuonna 1918 Venäjällä siirryttiin vanhasta Juliaanisesta ajanlaskusta muualla maailmassa
käytössä olleeseen gregoriaaniseen ajanlaskuun. Tämä oli 13 vuorokautta Juliaanista
edellä. Kirkko kuitenkin pitäytyi vanhassa järjestelmässä. Kirkkovuosi on siksi Venäjällä
pari viikkoa muuta jäljessä.
Nykyään jotkut ihmiset saattavat viettää kahta joulua ja kahta uutta vuotta.
Ensimmäinen joulu on gregoriaanisen kalenterin mukaisesti 25.12 ja toinen uusi vuosi
14.1. vanhan kirkollisen kalenterin mukaisesti. Vanha uusi vuosi on lähinnä hyvä tekosyy
kutsua vieraita kylään syömään ja juomaan. Ei mitään virallista asemaa juhlapäivänä.
Joulukuuset ovat sekä joulun, että uuden vuoden symboleja.

Isänmaan puolustajien päivä

23.02

• Venäläiset muistavat niitä, jotka palvelevat tai ovat aiemmin
palvelleet asevoimissa.
• Varuskuntapaikkakunnilla järjestetään sotilasparaateja ja
ilotulituksia.

Isänmaan puolustajien päivä
• Päivä juontaa juurensa puna-armeijan perustamisen päivästä 23.2.1918.
• Isänmaan (äitimaan) puolustajien päivänä pääasiallisesti juhlitaan venäläisiä miehiä,
varsinkin sotien veteraaneja, aktiivisesti palvelevia ja sodissa kaatuneita.
• Yleinen vapaapäivä, mutta voi tarkoittaa käytännössä kolmen päivän juhlintaa.
Miesten päivä, jolloin perintyeisesti naiset antavat lahjoja miehille ja lapset tekevät
kortteja veljilleen ja isilleen.
• Kodeissa syödään juhla-aterioita.

Laskiaisviikko - Maslenitsa
viikko ennen suurta paastoa , joka on 7 pääsiäistä edeltävää viikkoa

• Juhlitaan pitkän talven antautumista auringolle ja keväälle.
• Lettujen, blinien valmistamista ja syömistä erilaisten täytteiden kanssa
(suolaiset ja makeat). Pyöreät ja keltaiset blinit symboloivat aurinkoa.
• Poltetaan talvea symboloiva nukke kokossa.
• Uidaan avannossa.

Laskiaisviikon viettäminen
• Laskiaisviikko tarkoittaa nykyään karnevaalihumua ja markkinoita sekä ajeluiden
järjestämistä troikan vetämällä reellä.
• Ruokavaliossa vältetään jo lihaa mutta kalaa, maitotuotteita ja munia syödään, blinejä
joka päivä.
Laskiaisviikolle on tietty “viikko-ohjelma”, jota ei kuitenkaan noudateta orjallisesti:
• Laskiaisviikko alkaa maanantaista, jota kutsutaan sanalla “vstrecha“
(tapaaminen). Tänä päivänä ihmiset ottavat laskiaisen vastaan ja rakentavat vanhoista
vaatteista ja oljista nuken, joka kuvastaa mennyttä talvea. Lumesta rakennetaan
kelkkamäki, jonka huipulle nukke pystytetään.
• Tiistaina “zaigrishi”(leikittely) rakennetaan lumesta ja jäästä linnoja, lasketaan mäkeä,
pellet laulavat lauluja.
• Keskiviikkona “lakomka“(mässäily) ulos pystytetään kojuja, joissa myydään kaikenlaisia
ruokia ja kuumia juomia. Kodeissa pöydät notkuvat. Vävypojat tulevat
appivanhempiensa luo syömään pannukakkuja, joita anoppi on valmistanut.
• Torstai “razgul“ (meluisa torstai) on viikon hauskin päivä, pelien ja leikkien huipennus.
Puettua nukkea kannetaan ja ajetaan ympäriinsä. Luistellaan, lauletaan, nuoret miehet
ottavat mittaa toisistaan jne.

Laskiaisviikon viettäminen
• Perjantai “teshiny vecherki”(anopin päivä).
Vävypoika valmistaa blinejä ja kutsuu
appivanhempansa syömään niitä. Anoppi on
voinut lähettää edellisenä päivänä välineitä
kokkaamista varten esim. paistinpannun ja appiukko raaka-aineita, kuten jauhoja jne.
• Lauantaina "zolovkiny posidelki”(miniän päivä) sukulaiset käyvät tapaamassa nuoria
vaimoja. Miniät antavat kälyilleen lahjoja.
• Sunnuntai “proshal’noe voskresen’e“ (anteeksi antaminen). Pyydetään anteeksi
kaikkia tehtyjä vääryyksiä ja aiheutettuja hankaluuksia. Hyvitellään toinen toisiaan.
Tänä päivänä myös poltetaan puettu olkinukke (Maslenitsa) ja jätetään viimein
hyvästit talvelle. Tuhka sirotellaan pelloille tuottamaan hyvää satoa.
• Ensimmäinen paastopäivä (puhdas maanantai) päättää laskiaisviikon. Alkaa synneistä
ja kielletyistä ruoka-aineista puhdistautumisen aika. Peseydytään kylvyssä ja siivotaan
kotia. Keittiö puhdistetaan rasvasta ja kielletyistä ruuista.

Kansainvälinen naistenpäivä

8.3.

Päivä, jolloin kaikkia naisia muistetaan antamalla lahjoja, suklaata ja
kukkia.

Kansainvälinen naistenpäivä
• Kansainvälinen naistenpäivä on Venäjällä merkittävämpi kuin
Suomessa. Päivä on töistä vapaa.
• Naistenpäivänä huomioidaan naisia mutta juhlitaan myös alkanutta kevättä.
• Kaiken ikäiset naiset saavat erilaisia lahjoja ystäviltään, veljiltään, aviomiehiltään, jne.
• Yleensä lahjat ovat makeisia tai kukkia.
• Halutaan osoittaa kunnioitusta naisille heidän tekemästään työstä ja antamastaan
rakkaudesta.
• Miehet saattavat lahjojen antamisen lisäksi myös laittaa ruokaa ja tehdä muita
kotitöitä vaimonsa puolesta tänä päivänä.
• Paljolti sama merkitys kuin äitienpäivällä. Virallinen äitienpäivä on v. 1998 alkaen ollut
marraskuun viimeinen sunnuntai, mutta juhlapäivä ei ole ehtinyt juurtua tapoihin.
• Alunperin juhla sen kunniaksi, että naiset nousivat kapinaan tasa-arvonsa puolesta.
Nykyään kaupallinen puoli korostuu ja päivä on jonkinlainen sekoitus äitienpäivää ja
ystävänpäivää.

Pääsiäinen – kevään juhla päivämäärä vaihtelee

Pääsiäisherkkuja ovat kulitshi-pulla ja pasha.

Pääsiäinen – kevään juhla
• Kirkkovuoden pääjuhla. Ei kuitenkaan ylimääräisiä vapaapäiviä vaan
vietetään lauantaina ja sunnuntaina.
• Pääsiäistä valmistellaan leipomalla ja maalaamalla munia
(perinteisesti punaisen sävyillä)
• Lauantai-iltana ortodoksisissa kirkoissa pidetään messuja. Uskonnollinen kansa tulee
suurin joukoin kirkkoihin viettämään pääsiäistä ja puhdistautumaan.
• Myös haudoilla käydään muistamassa vainajia, viedään ruokia ja nostetaan malja.
Tämä ei-kirkollinen merkitys säilyi läpi neuvostoajan.
• Pääsiäsjumalanpalveluksen jälkeen tai seuraavana aamuna lähdetään tervehtimään
naapureita ja tuttuja sanomalla pääsiäistervehdys “Kristus on ylösnoussut”, johon
vastataan “totisesti ylösnoussut”. Tämän jälkeen suudellaan kolmasti ja annetaan
maalattu pääsiäismuna lahjaksi toinen toiselle. Näin saadulla munalla uskottiin ennen
olleen ertyisiä taikavoimia.
• Pääsiäinen koetaan perhejuhlaksi, jolloin kaikki sukulaiset kokoontuvat saman katon
alle ja yhteiseen pöytään.
• Koska pitkä paasto on päättynyt, ruokapöydät ovat yltäkylläiset.
• Kolmanneksi tärkein juhla venäläiselle oman syntymäpäivän ja uuden vuoden
juhlinnan jälkeen.

Avaruuslentojen päivä

(kosmonautin päivä) 12.4.

Juri Gagarinin 12.4.1961 tekemän avaruuslennon vuosipäivä, jolloin
juhlitaan Venäjän saavutuksia avaruuden valloituksessa (ensimmäisen
ihmisen lähettäminen avaruuteen).

Avaruuslentojen päivä
• Päivällä halutaan pitää venäläisten mielissä maan avaruuden valloituksen saavutukset.
• Päivää vietetään vierailemalla paikoissa, joilla on yhteys kosmonautteihin, kuten
avaruusmuseoissa, muistomerkeillä tai Gagarinin haudalla.
• Televisiosta tulee aiheeseen liittyviä ohjelmia.

Kevään ja työn juhla

1.5.

• Vapaapäivä, jota vietetään yleisesti rentoutuen.
• Ihmiset lähtevät piknikille tai grillaavat perheen ja ystävien kanssa,
varsinki ne, joille päivällä ei ole poliittista merkitystä.

Kevään ja työn juhla
• Päivän poliittinen merkitys on vähentynyt
Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
• Vaikka suuret vappuparaatit ovat historiaa,
kommunistit järjestävät yhä
mielenosoitusmarsseja.
• Suurimmalle osalle kansaa päivä merkitsee
vapaata, jolloin lähdetään koko perheellä kunnostamaan
vapaa-ajan asuntoa (dacha) ja kasvimaata.
• Illalla syödään hyvin.
• Miehet saattavat ilahduttaa vaimoaan kevätkukilla kuten tulppaaneilla ja
syreeneillä. Lapsille ostetaan jäätelöä.
• Yritetään päästä heittämään talviturkki.

Voiton päivä

9.5.

• Yleinen vapaapäivä, jota vietetään alunperin Saksan antautumissopimuksen
1945 allekijoittamisen vuosipäivänä.
• Ihmiset lähtevät kaupungille seuraamaan suuria voiton päivän sotilasparaateja.

Voiton päivä
• Voitto Saksasta koetaan erityisen sankarillisena ja muistamisen ja kunnioittamisen
arvoisena.
• Samalla mahdollisuus muistuttaa kansaa Venäjän suurvalta-asemasta (sotakoneiston
esittäytyminen paraateissa)
Sotien veteraaneja muistetaan eri tavoin:
• Presidentti lähettää onnittelukirjeitä kaikille veteraaneille.
• Veteraaneille annetaan punaisia neilikoita.
• Kaupunkien johtajat pitävät puheita sotilaiden saavutuksista ja veteraanit kertovat
tarinoita sodasta.
• Veteraanit kokoontuvat samoissa paikoissa kaupungilla joka vuosi tapaamaan
rintamatovereitaan.
• Televisiosta seurataan toiseen maailmansotaan liittyviä ohjelmia ja elokuvia.
• Kouluissa järjestetään juhlia, joissa koululaiset laulavat sota-ajan lauluja ja lausuvat
runoja.
• Vaatteet ja autot saatetaan koristella musta-oranssein nauhoin.
• Illalla n. klo 22-23 on vuoden suurin ilotulitus.

