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Uudenvuoden juhlaa 
 
Koulu on alkanut joululoman jälkeen. Kaislakuja 3:n nuoret huomaavat olevansa samaa 
matkaa menossa kouluun. On vielä aikaa, joten he hidastavat vauhtia. Zachary nostaa 
ilotulitusraketin roskan tienposkesta.  
– Vieläkin täällä on näitä! Mutta oli kyllä upeat ilotulitukset tässä koulun kentällä silloin uu-
tenavuotena! hän muistelee. 
 
– Jos haluatte nähdä lisää ilotulituksia, tulkaa mukaan kiinalaiseen uudenvuoden juhlaan! 
kehottaa Taru.  
– Kerro lisää, innostuvat muut.  
– Aivan, ilotulitteethan on keksitty Kiinassa! hoksaa Sasu. 
– Uusivuosi on meille vuoden tärkein juhla. Sitä sanotaan myös kevätfestivaaliksi, vaikka 
täällä Suomessa se on aika hassua, kun on vuoden kylmin aika, nauraa Taru. – Juhla 
kestää useita päiviä ja se osuu eri vuosina eri päiville tammi-helmikuussa. Sitä siis viete-
tään kiinalaisen kuukalenterin mukaan. Kiinalaisessa kalenterissa jokaista vuotta hallitsee 
yksi 12:sta eläinmerkistä.  
– No miten te sitten vietätte kiinalaista uuttavuotta? kysyy Ambar.  
– Siinä pitää jättää vanha vuosi taakse ja toivottaa uusi vuosi tervetulleeksi. Ennen uu-
denvuoden aattoa tehdäänkin kunnon suursiivous ja koristellaan ovet ja ikkunat punaisilla 
paperikoristeilla, sillä punainen tarkoittaa kiinalaisessa kulttuurissa onnea, vaurautta ja 
hyvinvointia. Meillä valmistetaan aattoa varten kasapäin mykyjä eli esimerkiksi kasviksilla 
täytettyjä nyyttejä. Aattoa vietetään perheen kesken, syödään niitä mykyjä ja lopuksi am-
mutaan ilotulitteita. Tiedättekö mitä varten niitä ammutaan? kysyy Taru.  
– Minä arvaan! huudahtaa Zachary. – Pahojen henkien karkottamiseksi. 
– Ihan oikein, nauraa Taru. – Aaton jälkeen kyläilemme sukulaisten ja ystävien luona toi-
vottamassa onnea ja menestystä uudelle vuodelle. Vanhemmat antavat lapsille rahalahjat 
punaisissa kirjekuorissa.  
 
– Ok, siinähän on paljon samaa kuin joulussa kuin uudessavuodessa täällä Suomessa. 
Mitä tekemistä muuten kiinalaisella uudellavuodella on buddhalaisuuden tai yleensä us-
konnon kanssa? kysyy Bella. Tarun pitää miettiä vähän. 
– No ei se meillä kotona kauhean uskonnollinen juhla ole, ennemminkin se on kiinalaista 
kulttuuria. Mutta tarut, joita uuteenvuoteen liittyy, ovathan ne tietysti uskonnollisia. Niissä 
voi olla buddhalaisuutta, taolaisuutta tai kiinalaista kansanuskontoa. Muutama vuosi sit-
ten olimme muuten perheeni kanssa uutta vuotta vastaanottamassa Pohjois-Kiinassa su-
kulaisissa. Siellä jatkoimme juhlaa aaton jälkeen markkinoilla ja buddhalaisen temppelin 
seremoniassa. Markkinoilla näimme muun muassa lohikäärmetanssin. Niitä järjestetään 
täällä Suomessakin, mutta siellä oli isompi ja tietysti katsojat enemmän mukana tunnel-
massa. Temppeleissä oli juhla-aikaan vaikka minkälaisia koristeita, ja saimme siellä mun-
keilta siunauksen uudelle vuodelle. Jotkut kävivät samaan aikaan taolaisten munkkien 
luona, ja sama juhlatunnelma oli sielläkin. 
 



 

 

– Mutta sitä minä en ymmärrä, miten vuosi voi vaihtua eri aikaan, pohtii Sasu otsa ry-
pyssä. 
– No mietipä vähän, neuvoo Salma. – Vuosi on kuin ympyrä. Ei kai siinä ole eroa, mihin 
aikaan sen katkaisee. Mutta tässä sinulle lisää päänvaivaa: Islamissa on kuukalenteri. 
Vuosi vaihtuu joka vuosi muharram-kuun alussa. Mutta koska islamilainen kuuvuosi on 
lyhyempi, uudenvuoden juhla liikkuu vähitellen pitkin vuotta ja voi muutaman vuoden ku-
luttua olla jo ihan eri vuodenaikaan.  
Muut ovat ihmeissään. Muhis jatkaa tyytyväisenä muiden huomiosta:  
– Silloin muistellaan Profeetan muuttoa Mekasta Medinaan, rauhallisempaan paikkaan. 
Siitä alkaa islamilainen ajanlasku. Muutto on arabiaksi al hijra, eli vuosi tavallaan alkaa 
muutosta! 
 
Zacharykin haluaa esitellä tietojaan:  
– Kirkkovuosi alkaa adventista! Se tarkoittaa tulemista.  
– Eikä ala, vaan syyskuun ensimmäisestä päivästä, vastaa Viktoria, ja tönäisee Zacharya 
leikkisästi.  
– Meillä se alkaa roš hašanasta, joka tarkoittaa aika loogisesti vuoden alkua, kuuluttaa 
David Zacharyn ja Viktorian nahistelun päälle. Silloin kuuluu koulun kellojen soitto, ja nuo-
ret pinkaisevat juoksuun.  
 

 Selvittäkää, mikä ero on kuukalenterilla ja aurinkokalenterilla.  

 Etsikää kuvia tai videoita kiinalaisesta lohikäärmetanssista. 

 Miksi vuosia lasketaan? Mitä ajanlaskuja tiedätte? 

 Mitä vuoden alku merkitsee sinulle? 


