VENÄLÄISET JUHLAT JA VAPAAPÄIVÄT

• Punaisella ovat viralliset vapaapäivät

Uusi vuosi 1.-5.1.
• Vuoden tärkein juhla, jota varten
säästetään rahaa koko vuosi.
• Venäläinen vanha sananlasku ”Miten
otat vastaan uutta vuotta, näin
vietätkin sitä”
• Koko kansan ei-kristillinen juhla.

Uuden vuoden aatto
• Uutta vuotta vietetään ystävien tai perheen kanssa, joko ravintolassa tai kotona
järjestetään juhlaillallinen. Juhlat kestävät pitkälle aamuyöhön.

• Illallista varten valmistellaan erityisiä ruokia ja salaatteja. Illallinen alkaa yleensä noin
kymmeneltä.

• Uudenvuoden maljojen kohottelu aloitetaan, kun uusi vuosi alkaa Venäjän Kaukoidässä.
Maljojen kohottelu jatkuu niin kauan, että kaikissa Venäjän aikavyöhykkeissä (joita on
yhdeksän) on vuosi vaihtunut.
• Televisiossa esitetään presidentin uudenvuoden puhe ja näytetään vuoden viimeisten
sekuntien laskeminen Moskovan Punaisella Torilla.
• Ihmiset kerääntyvät kaupungille pukeutuen naamareihin, juovat samppanjaa,
katselevat ilotulituksia.
• Uutena vuotena järjestetään paljon tapahtumia ja konsertteja.

Uusi vuosi
• Koska venäjällä ei vietetä länsimaista joulua, Pakkasukko (Ded Moroz) ja
Lumihiutaletyttö (Snegurotshka) tuovat lahjoja ja makeisia lapsille uutena vuotena.
• Pakkasukolla on kädessä sauva ja jalassa huopatossut (valenki ) ja hän kulkee
Lumihiutaletytön kanssa ympäri Venäjää troikan vetämissä vaunuissa.
• Lapset voivat ansaita lahjansa esittämällä lauluja ja tarinoita Pakkasukolle ja
Lumihiutaletytölle. He voivat myös kirjoittaa kirjeen Pakkasukolle muutamaa viikkoa
ennen uutta vuotta. Kirjeessä he kertovat kuluneen vuoden saavutuksistaan sekä
lahjatoiveensa.
• Venäjällä ei ole tonttuja, mutta Pakkasukko saa monenlaista apua metsän eläimiltä
kuten jäniksiltä, oravilta ja linnuilta.
• Uuden vuoden aamuna lapset nousevat aikaisin ja käyvät tarkistamassa, onko kuusen
alle ilmestynyt lahjoja.
• Päivän aikana levätään ja syödään hyvin.
• Televisiosta katsotaan perinteisiä uuden vuoden ohjelmia ja elokuvia.

Uuden vuoden loma
• Vuoden vaihtumisen juhlinta kestää käytännössä aina 7.1. vietettävään Jouluun saakka.
Uusi vuosi ja joulu muodostavatkin talven pitkän yhtenäisen lomakauden. Uuden
vuoden viisi päiväinen loma otettiin käyttöön vuonna 2005.
• Lomalla ihmiset lähtevät mökeilleen rentoutumaan tai ulkomaille.
• Vietetään aikaa perheen ja ystävien kanssa.
• Käydään mm. ulkona, elokuvissa, juhlimassa ja harrastetaan ulkoilma-aktiviteetteja.

Ortodoksinen Joulu 7.1.
• Kristillinen Jeesuksen syntymän juhla, jota kaikki eivät vietä.
Ei ole vuoden suurin juhla ortodoksisessa kirkossa.
• Käytännössä joulua vietetään uuden vuoden juhlinnan
jatkeena.
• Joulun merkitys juhlana on kasvamaan päin samalla kun ihmiset
“palaavat” kirkon pariin.
• Perinteisesti kaikki perheen jäsenet kokoontuvat syömään juhlaillallista.
• Ruuat eroavat uuden vuoden ruuista siten, että liharuokia on vähän tai ei ollenkaan.
Alkoholijuomina ruualla tarjoillaan lähinnä ruokaviinejä.
• Kirkoissa järjestetään jouluyön jumalanpalveluksia.
• Joulunaikaan on suhteellisen yleistä myös käydä avannossa uimassa.

Ortodoksinen Joulu
• Venäjällä on yleisesti käytössä gregoriaaninen kalenteri. Venäjän kirkko kuitenkin
käyttää juliaanista kalenteria ja siksi venäjällä joulua vietetään 13 päivää myöhemmin,
kuin länsimaissa.
• Nykyään venäläiset saattavat viettää kahta joulua. Ensimmäinen joulu on
gregoriaanisen kalenterin mukaisesti 25.12 ja toinen 7.1.
• Joulukuuset ovat sekä joulun että uuden vuoden symboleja. Kuusi usein koristellaan jo
uutena vuotena.
• Jouluna ei yleensä enää anneta lahjoja, koska ne on jaettu
jo uutena vuotena.

Isänmaan puolustajien päivä 23.2.
• Venäläiset muistavat ja juhlivat pääasiallisesti venäläisiä asevelvollisuuden
suorittaneita miehiä ja varsinkin sotien veteraaneja, sodissa kaatuneita ja aktiivisesti
palvelevia.
• Varuskuntapaikkakunnilla järjestetään sotilasparaateja ja ilotulituksia.
• Päivä juontaa juurensa puna-armeijan perustamisen päivästä 23.2.1918.
• Isänmaan (äitimaan) puolustajien päivä on yleinen vapaapäivä, mutta voi tarkoittaa
käytännössä kolmen päivän juhlintaa.
• Miesten päivä, jolloin perinteisesti naiset antavat lahjoja miehille ja lapset tekevät
kortteja veljilleen ja isilleen.
• Kodeissa syödään juhla-aterioita.

Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
• Kansainvälinen naistenpäivä on Venäjällä merkittävämpi kuin Suomessa. Päivä on
yleinen vapaapäivä.
• Naistenpäivänä huomioidaan naisia mutta juhlitaan myös alkanutta kevättä.
• Kaiken ikäisiä naisia muistetaan antamalla lahjoja, suklaata ja kukkia.
• Naiset saavat erilaisia lahjoja ystäviltään, veljiltään, aviomiehiltään jne.
• Halutaan osoittaa kunnioitusta naisille heidän
tekemästään työstä ja antamastaan rakkaudesta.
• Miehet saattavat lahjojen antamisen lisäksi myös
laittaa ruokaa ja tehdä muita kotitöitä vaimonsa
puolesta.

Kansainvälinen naistenpäivä 8.3.
• Päivää vietetään paljolti samoin kuin äitienpäivää
Suomessa
• Alunperin juhlaa on vietetty sen kunniaksi, että
naiset nousivat kapinaan tasa-arvonsa puolesta.
• Nykyään kaupallinen puoli on kuitenkin korostunut
ja päivä on jonkinlainen sekoitus äitienpäivää ja
ystävänpäivää.

Pääsiäinen
• Ortodoksisen kirkkovuoden pääjuhla.
• Juhlaa vietetään vain sunnuntaina ja sitä edeltävänä yönä, joten pitkäperjantai ja
pääsiäisen jälkeinen päivä ovat normaaleja arkipäiviä.
• Tärkeimpiä juhlia venäläiselle oman syntymäpäivän ja uuden vuoden juhlinnan lisäksi.
• Lauantai-iltana ortodoksisissa kirkoissa pidetään messuja. Uskonnollinen kansa tulee
suurin joukoin kirkkoihin viettämään pääsiäistä ja puhdistautumaan.
• Pääsiäisjumalanpalveluksen 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 erityisiä
taikavoimia.

Pääsiäinen
• Pääsiäinen on säilyttänyt asemansa myös maallisella puolella. Haudoilla käydään
muistamassa vainajia, viedään seppeleitä ja ruokia sekä pidetään muistohetki ja
nostetaan maljoja.
• Pääsiäinen koetaan perhejuhlaksi, jolloin kaikki sukulaiset kokoontuvat saman katon alle
ja yhteiseen pöytään.
• Pääsiäistä valmistellaan leipomalla pääsiäisherkkuja sekä maalaamalla munia yleensä
punaisen sävyillä.
• Koska pitkä paasto päättyy pääsiäiseen, ovat
ruokapöydät yltäkylläiset.
• Pääsiäisherkkuja ovat mm. kulitsa -pulla ja pasha.

Kevään ja työn juhla 1.5.
• Vapaapäivä, jota vietetään yleisesti keväisenä lomapäivänä.
• Päivän poliittinen merkitys on vähentynyt Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.
• Vaikka suuret vappuparaatit ovat historiaa, kommunistit järjestävät yhä
mielenosoitusmarsseja.
• Suurimmalle osalle kansaa päivä merkitsee vapaata. Voidaan mennä kunnostamaan
vapaa-ajan asuntoa (dacha) tai sitten lähdetään piknikille perheen ja ystävien kanssa.
• Illalla syödään hyvin pitopöydän ääressä.
• 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
allekirjoittamisen vuosipäivänä. Päivä koetaan erityisen sankarillisena ja muistamisen ja
kunnioittamisen arvoisena.
• Samalla mahdollisuus muistuttaa kansaa Venäjän suurvalta-asemasta (sotakoneiston
esittäytyminen paraateissa).
• Sotien veteraaneja muistetaan mm. presidentti lähettää onnittelukirjeitä, annetaan
punaisia neilikoita, kaupunkien johtajat pitävät puheita sotilaiden saavutuksista ja
veteraanit kertovat tarinoita sodasta.
• Veteraanit kokoontuvat joka vuosi tapaamaan rintamatovereitaan.
• Ihmiset lähtevät kaupungille seuraamaan suuria voiton päivän sotilasparaateja.
• Televisiossa näytetään toiseen maailmansotaan liittyviä ohjelmia ja elokuvia.
• Kouluissa järjestetään juhlia, joissa lauletaan sota-ajan lauluja ja lausutaan runoja.
• Vaatteet ja autot saatetaan koristella musta-oranssein nauhoin.
• Illalla järjestetään vuoden suurin ilotulitus.

Venäjän itsenäisyyspäivä 12.6.
• Venäjän itsenäisyyspäivä on yleinen vapaapäivä.
• Tuona päivänä vuonna 1991 (noin puoli vuotta ennen Neuvostoliiton
hajoamista) Venäjä julistettiin täysivaltaiseksi valtioksi.
• Tavallinen kansa ei tätä päivää huomaakaan muutoin kuin ylimääräisenä
vapaapäivänä.

Kansan yhtenäisyyden päivä 4.11.
• Kansan yhtenäisyyden päivä korvasi aiemman kaksipäiväisen Lokakuun suuren
sosialistisen vallankumouksen muistojuhlan, jota vietettiin 7.-8. marraskuuta.
• Neuvostovallan romahtamisen jälkeen juhla muutettiin rauhan ja sovun päiväksi, jota
vietettiin 7.11.
• Vuonna 2005 vapapäivä siirrettiin 4. marraskuuta ja sen nimeksi vaihdettiin Kansan
yhtenäisyyden päivä.

Juhlat siirtävät vapaapäiviä
Venäjän lainsäädännön mukaan, mikäli
vapaapäiväksi julistettu juhlapäivä sattuu
lauantaille tai sunnuntaille, jotka ovat
muutoinkin yleisiä vapaapäiviä, vapaapäivä
siirtyy seuraavalle arkipäivälle.

Uuden vuoden ja joulun tienoille voi
muodostua todella pitkiä lomajaksoja.

Melkein joka viikonloppu vietetään jonkin
ammattialan tai aselajin juhlapäivää,
jolloin näiden ammattien edustajille
järjestetään tilaisuuksia ja juhlia. Päivät
vaihtelevat vuodesta toiseen.

Lähteet ja linkkejä:
• Ajankohtaista tietoa vapaapäivistä:
• Suomalais-Venäläinen kauppakamari:
http://www.svkk.fi/tietoa_venajasta/yleistietoa_venajasta/venajan_vapaapaivatg
• Suomalais-Venäläinen verkkolehti: http://www.datsha.com/uutiset/261204.shtml
• Lähteet:
• Suomi-Venäjä seura: http://www.venajaseura.com/venajatieto/tapakulttuuri/venajan-juhlapaivat
• Service Design Toolkit: http://www.experiencebusiness.fi/media/materiaalit/sdtvenalaiset-juhlat.pdf
• Venäjän Federaation Suurlähetystö Suomessa:
http://www.rusembassy.fi/FLinformRosprazdniki.htm

