
2. AJANLASKUN
AAKKOSIA

A

jan mittaaminen on perinteisesti jaettu kahteen eri osaan.
Toinen käsittelee päivää pitempiä ajanjaksoja ja sitä sanotaan
ajanlaskuksi. Sen tuotteita ovat kalenterit, joista voimme seurata päivien, viikkojen, kuukausien ja vuosien kulkua. Tässä
luvussa käsittelemme nimenomaan ajanlaskun ja kalenterien kehitystä.
Toinen osa käsittelee päivää lyhempiä ajanjaksoja ja sitä sanotaan
ajanmittaukseksi. Ajanmittaajan tärkein työväline on kello, joka kertoo
tuntien, minuuttien ja sekuntien kulun. Omistamme ajanmittaukselle
kirjamme seuraavan, kolmannen luvun.
Monesko vuosi nyt on?

Helmikuun askareita Johannes von Gmundenin
kalenterissa: Poltetaan puita.
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Ennen kuin lähdemme tarkemmin pohtimaan kalenterinteon periaatteita ja kalenterien kehitystä, luomme nopean silmäyksen maapallon
erilaisiin kalentereihin. Voimme katsoa, monesko vuosi kussakin aikajärjestelmässä on näinä aikoina menossa.
Suurin vuosiluku löytyy itäisen ortodoksisen kirkon piiristä. Siellä on
arveltu maailman luomisen tapahtuneen runsaat 7000 vuotta sitten, ja
niinpä vuoden 2013 syyskuun 14. päivänä alkaa siellä vuosi 7522.
Toiseksi vanhin alkukohta on hyvin tieteellisellä ajanlaskutavalla, ns.
juliaanisten päivämäärien laskemisella. Kuten myöhemmin näemme,
tässä ajanlaskussa ei lasketa vuosia, vaan pelkkiä peräkkäisiä vuorokausia. Juliaaninen vuorokausi nolla alkoi vuoden 4713 eKr tammikuun 1.
päivänä eli yli 6700 vuotta sitten.
Myös juutalaiset laskevat itäisten ortodoksien tavoin aikaa maailman
luomisesta, mutta heidän mukaansa luominen tapahtui runsaat viisituhatta vuotta sitten. Syyskuun 4. päivän iltana 2013 alkaa juutalaisten
vuosi 5774.
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Länsimaisen ajanlaskun alkukohta, vuoden 1 tammikuun 1. päivä,
koetettiin ajoittaa Jeesuksen syntymän tienoille. Nykyinen gregoriaaninen kalenterimme on perintöä keisari Julius Caesarilta runsaan kahdentuhannen vuoden takaa ja paavi Gregorius XIII:lta 1500-luvulta.
Islaminuskoiset laskevat vuosia siitä päivästä, jolloin profeetta Muhammed pakeni Mekasta Medinaan (meidän ajanlaskumme mukaan)
heinäkuun 16. päivänä 622. Vuoden 2013 marraskuun 4. päivän iltana
alkaa islamilaisten vuosi 1435. (Tarkkaavainen lukija huomaa heti, että
622 + 1435 on reilusti suurempi kuin 2013. Tämä johtuu siitä, että islamilainen vuosi on lyhempi kuin länsimainen vuotemme.)
Kiinalaisessa ajanlaskussa ei lasketa vuosilukuja kuten meillä, vaan
vuodet toistuvat 60-vuotisessa jaksossa. Helmikuun 10. päivänä vuonna
2013 alkoi kiinalaisilla nykyisen jakson vuosi 30 (nimeltään gui-si), joka
on omistettu käärmeelle. Edellinen oli lohikäärmeen vuosi, ja käärmeen
jälkeen on vuorossa hevosen vuosi.
Maapallon uusimpia kalentereita on Ranskan vallankumouksen kalenteri, joka hyväksyttiin 1793. Sen alkukohta oli kuningaskunnan
syrjäyttämispäivä 22. syyskuuta 1792. Syksyllä vuonna 2013 alkaisi
vallankumouskalenterin vuosi 222. Mutta valitettavasti (tai onneksi?)
jo Napoleon hylkäsi vallankumouskalenterin, joka ehti olla voimassa
Ranskassa vain viitisentoista vuotta.
Taivaan kellot
Kalenterin teossa on vaikeutena se, että yön ja päivän vaihtelu eli vuorokausi, kuun vaiheiden vaihtelu eli kuukausi ja vuodenaikojen vaihtelu eli
vuosi eivät ole yhteismitallisia.
Jos maapallollamme kuun vaiheiden jakso olisi esimerkiksi tasan 35
vuorokautta ja vuoden pituus tasan 350 vuorokautta, olisi kalenterin
teko helppoa. Joka vuosi olisi täsmälleen 10 kuukautta, ja kuun vaiheet
toistuisivat joka kuukausi ja joka vuosi täsmälleen samanlaisina. Koska
kuukauden pituus 35 vuorokautta olisi vielä tasan jaollinen 7:llä, saataisiin jokaiseen kuukauteen viisi viikkoa ja viikonpäivät toistuisivat joka
kuukausi samoilla päivämäärillä.
Luonto on kuitenkin halunnut tehdä asiat ihmisille mutkikkaammiksi. Kuukauden pituus on noin 29,531 vuorokautta ja vuoden pituus
365,242 vuorokautta. Näitä numeroarvoja ei tietenkään saatu heti sel22
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ville, vaan ensimmäisissä kalentereissa jouduttiin turvautumaan epätarkempiin lukuihin.
Kuun vaiheiden jakso on melko helppo arvioida, kun tarkkailee niitä
aikoja, jolloin kuu katoaa näkyvistä ja ilmestyy sitten uudelleen esiin aivan ohuena sirppinä. Jo viitisentuhatta vuotta sitten tiedettiin, että kuu
syntyy noin 29,5 vuorokauden välein.
Vuoden tarkan pituuden määrääminen on vaikeampaa. Näemme kyllä, että auringon korkeus taivaalla vaihtelee, ja jos teemme havaintoja
aina samalta paikalta, huomaamme että sen nousu ja lasku tapahtuvat
eri vuodenaikoina eri kohdissa taivaanrantaa. Muutokset ovat kuitenkin

Kuu ilmestyy
iltataivaalle vajaa
vuorokausi sen
jälkeen kun se
on ohittanut
auringon. Aluksi
kuu näkyy hyvin
kapeana sirppinä
laskeneen auringon yläpuolella
taivaanrannassa.
Seuraavina iltoina kuu pulskistuu kohti puolikuuta. Kuvassa
vajaan vuorokauden ikäinen
kuu. (Kuva Pekka
Parviainen, www.
polarimage.fi)
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niin vähittäisiä, että on vaikea sanoa, milloin auringon kierto on palannut täsmälleen lähtökohtaansa.
Ensimmäisissä arvioissa vuoden pituudeksi otettiin 360 vuorokautta.
Tämä luku on säilynyt astelevyissä, joissa täysi ympyrä nykyäänkin jaetaan juuri 360 asteeseen. Mutta pian huomattiin, että todellisuudessa
vuoden kierto on viitisen päivää pitempi.
Kuukalenteri ja aurinkokalenteri
Maapallon eri puolilla käytetyt kalenterit voidaan jakaa kahteen päätyyppiin sen mukaan, halutaanko ajanlaskussa noudattaa pääasiassa
kuun rytmiä vai auringon rytmiä. Puhutaan kuukalentereista ja aurinkokalentereista.
Kuukalenterissa lasketaan todellisia kuun jaksoja. Uusi kuukausi alkaa aina kuun syntyessä. Nykyään uudenkuun hetkeksi lasketaan se
täsmällinen kellonaika, jolloin kuu on juuri auringon suunnassa ja siten
kokonaan näkymätön. Tämä hetki pystytään helposti laskemaan, koska
maapallon ja kuun liikkeet tunnetaan hyvin tarkasti.
Viisituhatta vuotta sitten ei tiedetty, mistä kuun vaiheet johtuivat, ja
voitiin vain tehdä havaintoja kuun vaihtuvasta muodosta. Uuden kuukauden laskettiin alkavan siitä hetkestä, jolloin kuunsirppi ensimmäisen
kerran ilmestyi taivaalle.
Jos laskemme peräkkäin kaksitoista kuukautta, joista jokaisen pituus
on 29,5 päivää, pääsemme 354 päivään. Tämä on suunnilleen vuoden
pituus. Jos otamme mukaan vielä kolmannentoista kuukauden, olemme jo 383,5 päivän päässä lähtöhetkestä. Jo varhain huomattiin, että
kolmentoista kuukauden jakso on selvästi pitempi kuin yksi auringon
kierto, ja siksi kuukalenterissa vuoteen valittiin 12 kuukautta.
Tällainen oli ensimmäinen kuukalenteri: kaksitoista kuukautta, jotka
olivat vuorotellen 29 ja 30 päivän mittaisia, ja vuoden pituus oli 354
päivää.
Koska kuukalenterin vuosi on selvästi lyhempi kuin aurinkovuosi,
siirtyy vuoden alku hiljakseen toiseen paikkaan vuodenaikojen suhteen.
Yhdessä vuodessa siirtymä on 11 vuorokautta ja kymmenessä vuodessa
jo 110 vuorokautta. Jos vuoden alku oli jonakin hetkenä talvella, kymmenen vuoden päästä se on vaeltanut taaksepäin syksyyn tai loppukesään. Ja runsaassa kolmessakymmenessä vuodessa kuuvuoden alku on
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vaeltanut koko aurinkovuoden ympäri ja palannut taas samaan vuodenaikaan.
Kuukalentereita otettiin käyttöön sellaisissa maissa, joissa ilmasto pysyy suunnilleen samanlaisena ympäri vuoden. Silloin ei ole niin suurta
väliä, missä vuoden alku kulloinkin on.
Aito kuukalenteri on nykyään esimerkiksi islamilaisissa maissa. Arabian niemimaalla tai Saharan hiekka-aavikoilla aurinko paistaa ympäri
vuoden yhtä kuumana, ja vain kuun vaihteleva ulkonäkö yön pimeydessä tuo aikaan rytmin, jonka mukaan päiviä lasketaan.
Toisin on tilanne niissä maissa, joissa eri vuodenajoilla on jyrkät erot.
Silloin kalenteri halutaan tehdä nimenomaan vuodenaikoja noudattavaksi ja kuun vaiheet jätetään vähemmälle huomiolle.
Esimerkiksi nykyinen länsimainen kalenteri on puhdas aurinkokalenteri, jossa noudatetaan vain auringon jaksoa. Vuosi on kyllä edelleen
jaettu kahteentoista kuukauteen, mutta kuukausilla ei nimestään huolimatta ole enää mitään tekemistä kuun vaiheiden kanssa.

Kaldealainen
tähtikartta Lähi-idästä.
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Kolmas mahdollisuus kalenterinteossa on ns. sekakalenteri eli kuuaurinkokalenteri, jossa seurataan kumpaakin taivaallista ajannäyttäjää.
Kuukaudet ovat todellisia kuun vaiheiden jaksoja, mutta myös vuosi
noudattaa pitemmän päälle todellisia vuodenaikoja. Tähän päästään lisäkuukausien, ns. karkauskuukausien avulla. Suunnilleen joka kolmas
vuosi pannaan vuoteen 13 kuukautta normaalin kahdentoista sijaan, ja
näin saadaan vuoden alku pysymään aina samassa vuodenajassa. Nykyaikana kuu-aurinkokalenteria käyttävät mm. juutalaiset ja kiinalaiset.
Heillä vuoden alku heilahtelee noin kuukauden sisällä, juutalaisilla syksyllä, kiinalaisilla talvella, mutta ei siirry kauemmaksi paikaltaan.
Ensimmäiset luotettavat kalenterit kehitettiin viitisentuhatta vuotta
sitten kahdessa paikassa maapallolla, Kiinassa ja Lähi-idässä. Käsittelemme kiinalaisen ajanlaskun myöhemmin erikseen, koska sen kehitys kulki
omia ratojaan eikä se ole antanut vaikutteita nykyiseen länsimaiseen kalenteriin. Meidän ajanlaskumme on monien mutkien kautta kehittynyt
Egyptin vanhasta kalenterista.
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Egyptiläinen tähtitaivas kuninkaiden laaksossa olevassa hautaholvissa. Kartta on
tehty noin vuonna 1460 eKr.

Egyptiläinen kalenteri
Nykyinen ajanlaskutapamme perustuu kalenteriin, jonka egyptiläiset
kehittivät jo parituhatta vuotta ennen Kristusta.
Egyptiläisten vuodessa oli 12 kuukautta, jotka aluksi noudattivat todellisen kuun vaiheita. Uusi kuukausi alkoi aina kun kuunsirppi uudenkuun jälkeen ensimmäisen kerran ilmestyi taivaalle. Koska 12 kuun jaksoa kestää yhteensä noin 354 vuorokautta, ei niiden avulla vielä päästä
täyteen vuoteen. Aluksi saatettiin ottaa avuksi ylimääräisiä karkauskuukausia, kuten muissa kulttuureissa, mutta jo paljon ennen ajanlaskumme alkua keksittiin toisenlainen ratkaisu: kuukausissa ei enää noudatettu
kuun todellisia jaksoja, vaan kuukauden pituus oli aina 30 päivää.
Tämä oli selkeä poikkeama luonnon antamista jaksoista, mutta sen
avulla päästiin yksinkertaisempaan kalenteriin. Kun laskettiin peräkkäin
12 kappaletta 30-päiväisiä kuukausia ja lisättiin loppuun viisi ylimääräistä päivää, saatiin niistä yhteensä 365-päiväinen vuosi.
Egyptiläiset saivat jo varhain selville vuoden pituuden tarkkailemalla
Niilin tulvia ja taivaan kirkkaimman tähden, Sothiksen (nykyisin Siriukseksi kutsutun) näkyvyyttä.
Sirius on useita viikkoja näkymättömissä, kun aurinko kulkee vuosit26

taisella kierrollaan sen editse. Kun Sirius on auringon lähellä, auringon
hehku peittää sen heikomman valon. Mutta auringon ohituksen jälkeen
Sirius jonakin aamuna ilmestyy taas näkyviin taivaalle. Tätä hetkeä sanotaan Siriuksen "heliakkiseksi nousuksi".
Siriuksen ilmestyminen näkyville ennusti Niilin tulvien pian alkavan.
Egyptin maanviljelys perustui Niilin tulviin. Vuodenaikojen mukaiset
sateet huuhtelivat Niilin latvoilla veteen hedelmällistä mutaa, jota tulva
kuljetti Egyptiin. Tulvakauden jälkeen rantamaat olivat kosteina ja me27
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hevinä uusista ravinteista ja antoivat hyvän sadon.
Koska Niilin tulvat olivat egyptiläisille elintärkeät, niiden tuloa seurattiin hyvin tarkasti. Jo parituhatta vuotta ennen Kristusta oli Siriuksen
heliakkisten nousujen ja Niilin tulvien todettu toistuvan noin 365 päivän välein. Kun päästiin muutamaa sataa vuotta Kristusta edeltävään aikaan, oli vuoden päivien lukumäärä tarkentunut 365,25 vuorokauteen.
Egyptiläisillä oli muuten kolme vuodenaikaa, ei neljää kuten meillä.
Kukin vuodenaika kesti neljä kuukautta. Ensimmäinen vuodenaika oli
tulviminen, toinen viljely ja kolmas sadonkorjuu, jolloin Niilin vedet
olivat myös alimmillaan.
Roomalaisten vanha kalenteri
Vanhan kertomuksen mukaan roomalaisten kalenteri sai alkunsa Rooman perustajan Romuluksen määräyksestä. Tarkemman muodon kalenterille antoi Rooman toinen kuningas Numa Pompilius vuoden 700 eKr
paikkeilla.
Vuodessa oli 12 kuukautta, joiden pituudet olivat 29 tai 31 päivää.
Roomalaiset pitivät parittomia numeroita onnekkaampina kuin parillisia, ja siksi yksikään vanhojen roomalaisten kuukausi ei ollut 30-päiväinen.
Numan vuoden pituus oli 355 vuorokautta, joten se noudatti suunnilleen oikeita kuun vaiheita, mutta ei pysynyt tahdissa vuodenaikojen
kierron kanssa.
Viimeistään vuoden 450 eKr paikkeilla ruvettiin joka toiseen vuoteen
lisäämään karkauskuukausi, jotta vuodenajat pysyisivät kohdallaan. Karkausvuosina katkaistiin silloinen viimeinen kuukausi, helmikuu, 23-päiväiseksi ja karkauskuukausi liitettiin helmikuun jälkeen. Uusi vuosi alkoi
seuraavan kuukauden, maaliskuun alusta.
Karkauskuukauden mukaanottamisesta päättivät kunakin vuonna paikalliset johtajat. He eivät aina muistaneet julistaa oikeisiin aikoihin karkausvuosia tai lisäilivät ylimääräisiä karkauskuukausia saadakseen lisää
hallitusaikaa. Siksi ajanlasku meni sekaisin. Julius Caesarin tullessa Rooman hallitsijaksi olivat vuodenajat useita kuukausia väärässä paikassa.
Uskonnolliset juhlat sattuivat liian varhaiseen aikaan, ja esimerkiksi joihinkin rituaaleihin tarvittavat viinit ja viljat eivät olleet vielä ollenkaan
kypsyneet. Asiaan oli saatava parannus.
28
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Julius Caesarin apuna uuden kalenterin suunnittelussa oli Sosigenesniminen kreikkalainen, joka oli kotoisin Aleksandriasta, Egyptistä. Hän
tunsi egyptiläisen ajanlaskun ja tiesi vuoden oikean pituuden 365 1/4
vuorokautta.
Sosigeneen ohjeiden mukaisesti Julius Caesar sääti normaalivuoden
pituudeksi 365 vuorokautta. Tähän hän pääsi jättämällä aikaisemmat
31-päiväiset kuukaudet maaliskuun, toukokuun, elokuun ja lokakuun
ennalleen, pidentämällä aikaisemmista 29-päiväisistä kuukausista tammikuun, heinäkuun ja joulukuun 31-päiväisiksi ja huhtikuun, kesäkuun, syyskuun ja marraskuun 30-päiväisiksi. Helmikuu, vuoden viimeinen kuukausi, jätettiin 28-päiväiseksi. Näin kuukaudet saivat Julius
Caesarin määräyksestä ne pituudet, jotka niillä edelleenkin on.
Jotta vuoden keskimääräinen pituus saatiin 365,25 päiväksi, oli joka
neljänteen vuoteen lisättävä yksi karkauspäivä. Julius Caesar määräsi
karkauspäivän paikan samaksi, johon oli aikaisemmin lisätty kokonaisia
karkauskuukausia eli helmikuun 23. päivän jälkeen. Sama paikka säilyi
karkauspäivällä yli 2000 vuoden ajan, esimerkiksi suomalaisissa ja ruot-

Roomalaisen kalenterin uudisti
Julius Caesar vuonna 46 eKr. Nykyinen kalenterimme perustuu
Caesarin säätämään ajanlaskuun.
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salaisissa kalentereissa 1900-luvun loppuun asti.
Jotta vuodenajat saataisiin kohdalleen, Caesar joutui lisäämään vuoteen 46 eKr kokonaista kolme karkauskuukautta. Niistä yksi liitettiin
entiseen tapaan helmikuun loppuun ja kaksi muuta sijoitettiin marraskuun ja joulukuun väliin. Näiden lisäysten jälkeen vuodenaikojen
merkkipaalut, seisaukset ja tasaukset, olivat jälleen perinteisillä roomalaisilla paikoillaan seitsemän päivää ennen vuosineljännesten alkua eli
meidän päivänumerointiamme käyttäen maaliskuun 25., kesäkuun 24.,
syyskuun 24. ja joulukuun 25. päivänä. (Nämä päivämäärät tuntuvat
meistä nykyäänkin hyvin tutuilta, koska kristillinen kirkko antoi niille
myöhemmin suuren uskonnollisen merkityksen: ne ovat Jeesuksen ja
Johannes Kastajan siittämis- ja syntymäpäivät.)
Viimeisenä muutoksena Julius Caesar vahvisti vuoden alun tammikuun alkuun, kun se vanhimmissa roomalaisissa kalentereissa oli ollut
maaliskuun alussa.
Julius Caesarin säätämää kalenteria ruvettiin kutsumaan juliaaniseksi
ajanlaskuksi, ja sitä noudatettiin länsimaissa sellaisenaan yli 1600 vuotta.
Kalenterin alkuvaiheet kuitenkin kangertelivat, sillä roomalaiset ymmärsivät aluksi väärin karkausvuosisäännön. Roomalainen väliaikojen
laskutapa oli sellainen, että esimerkiksi maanantaista keskiviikkoon laskettiin olevan kolme päivää: maanantai yksi, tiistai kaksi ja keskiviikko
kolme. Siis kolme päivää.
Kun roomalaisille säädettiin, että joka neljäs vuosi piti olla karkausvuosi, he rupesivat laskemaan vuosia: tämä yksi, seuraava kaksi, seuraava
kolme ja sitten neljä. Niinpä he rupesivat pitämään karkausvuosia joka
kolmas vuosi. Keisari Augustus huomasi virheen ja jätti Kristuksen syntymän aikaan karkausvuosia pitämättä, kunnes vuodenajat olivat jälleen
kohdallaan. Tämän jälkeen osattiin karkauspäivät lisätä oikein joka neljäntenä vuotena.
Roomalaiset kuukaudennimet

Roomalaiset nimesivät kuukautensa järjestyluvuilla tai jumalien mukaan. Kuvassa
taivaallisia ja maanalaisia jumalia roomalaisesta mytologiasta. (Piirros Natalis Comesin kirjasta Mythologiae)

30

Paitsi nykyisiä kuukauden pituuksia, roomalaiset ovat antaneet useimmille länsimaille myös kuukausien nimet. Suomenkin kansa tuntee hyvin roomalaiset kuukaudennimet, sillä ne ovat olleet merkittyinä suomalaiseen almanakkaan ensimmäisistä vuosikerroista alkaen.
31
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Edelleenkin Yliopiston almanakka luettelee kuukausiaukeamillaan latinalaiset nimet suomalaisten rinnalla: Januarius, Februarius, Martius,
Aprilis, Maius, Junius, Julius, Augustus, September, October, November
ja December. Kahta lukuun ottamatta nämä ovat samat kuin Julius
Caesarin aikoihin. Nuo kaksi poikkeusta ovat Julius ja Augustus, joiden
nimenä Julius Caesarin eläessä oli Quintilis ja Sextilis.
Julius Caesarin kuoltua Rooman senaatti päätti ristiä Quintilis-kuukauden edesmenneen hallitsijan kunniaksi uudelleen Juliukseksi, ja seuraavaa keisaria Augustusta senaatti muisti myös samanlaisella lahjalla:
Sextilis muutettiin Augustukseksi.
Mistä muut roomalaiset kuukaudet olivat saaneet nimensä? Loppuvuoden kuukausien nimitys on selvä: September on suomeksi seitsemäs,
October kahdeksas, November yhdeksäs ja December kymmenes. Nimet ovat siten peräisin siltä ajalta, jolloin vuosi alkoi maaliskuun alussa.
Quintilis (viides) ja Sextilis (kuudes) olivat myös pelkkiä järjestyslukuja,
ennen kuin heinä- ja elokuu nimettiin hallitsijoiden mukaan.
Muista kuukaudennimistä Januarius viittaa kaksikasvoiseen Janus-jumalaan, joka katsoo sekä eteen- että taaksepäin. Nimi sopii hyvin vuoden aloituskuukaudelle. Martius on peräisin Marsista, sodanjumalasta.
Maius on saanut todennäköisesti nimensä Maia-jumalattaresta ja Junius
Juno-jumalattaresta. Februariksen ja Apriliksen alkuperää ei sen sijaan
osata varmasti selittää.
Eurooppalaisista kielistä esimerkiksi hollannissa ja suomessa on omaperäiset kuukaudennimet, ja useimmat muut, myös virolaiset Suomenlahden eteläpuolella, käyttävät latinalaisista nimistä peräisin olevia muotoja.



AJANLASKUN AAKKOSIA

kettiin taaksepäin. Ensimmäinen merkkipäivä oli kuukauden aloituspäivä, jonka nimenä oli Kalendae. (Tästä on peräisin mm. kalenteri-sanamme.) Toinen merkkipäivä oli kuukauden viidentenä tai seitsemäntenä, ja
se oli nimeltään Nonae. Kolmas merkkipäivä oli kuukauden puolivälissä,
ja se oli nimeltään Idus.
Merkkipäivät olivat aluksi sidottuja kuun vaiheisiin. Kalendae merkitsi kuun sirpin ilmestymistä uudenkuun jälkeen, Nonae oli puolikuun
hetki ja Idus täysikuun hetki. Päivämäärä pystyttiin katsomaan kuun
muodosta. Myöhemmin roomalaisten kuukaudet irtosivat todellisesta
kuun kierrosta, mutta merkkipäivät jäivät entisille paikoilleen.
Roomalaiset antoivat kaikille muille päiville numeron, joka kertoi,
montako päivää ennen seuraavaa merkkipäivää se sijaitsi (ja roomalaisessa laskutavassahan sekä alku- että loppupäivä laskettiin mukaan
lukuun). Kaikki roomalaisen kalenterin päivät näkyvät seuraavan sivun
taulukosta.
Niinpä tammikuun toinen päivä oli roomalaisilla "neljäs päivä ennen

Roomalaisten päivänumerointi
Kuukauden päivät numeroidaan nykyään kaikissa länsimaissa järjestyksessä yhdestä kolmeenkymmeneen (tai 31:een tai 28:aan, riippuen
tietysti kuukauden pituudesta). Tämä tuntuu meistä ainoalta oikealta
numerointitavalta.
Järjestyksessä numerointi on kuitenkin vajaa tuhat vuotta vanha keksintö. Koko ajanlaskumme ensimmäinen vuosituhat ja jo satoja vuosia
aikaisemmin käytettiin toisenlaista merkintätapaa.
Roomalaisilla oli kuukausissaan kolme merkkipäivää, joista päiviä las32

Touko- ja kesäkuun alkua ruotsalaisessa Vallentunan kalenterissa vuodelta 1198.
Päivät on merkitty pelkästään roomalaisen tavan mukaan.

33



AJANLASKUN AAKKOSIA

Roomalainen kuukaudenpäivien numerointi
Nykyinen
Tammikuu		
kuukauden- Elokuu
Helmikuu
päivä
Joulukuu		
				

Maaliskuu
Toukokuu
Heinäkuu
Lokakuu

Huhtikuu
Kesäkuu
Syyskuu
Marraskuu

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kalendae
VI
V
IV
III
II (Prid.)
Nonae
VIII
VII
VI
V
IV
III
II (Prid.)
Idus
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II (Prid.)

Kalendae
IV
III
II (Prid.)
Nonae
VIII
VII
VI
V
IV
III
II (Prid.)
Idus
XVII
XVII
XVI
XV
XIV
XIII
XII
XI
X
IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II (Prid.)

Kalendae
Kalendae
IV
IV
III
III
II (Prid.)
II (Prid.)
Nonae
Nonae
VIII
VIII
VII
Vii
VI
VI
V
V
IV
IV
III
III
II (Prid.)
II (Prid.)
Idus
Idus
XIX
XVI
XVIII
XV
XVII
XIV
XVI
XIII
XV
XII
XIV
XI
XIII
X
XII
IX
XI
VIII
X
VII
IX
VI*
VIII
V
VII
IV
VI
III
V
II (Prid.)
IV		
III		
II (Prid.)		

* Karkausvuosina kuudes päivä ennen maaliskuun alkua laskettiin kahteen
kertaan.
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tammikuun Nonaeta", ja helmikuun 24. päivä oli "kuudes päivä ennen
maaliskuun Kalendaeta". Karkauspäivällä ei ollut omaa numeroa, vaan
se oli "toinen kuudes päivä ennen maaliskuun Kalendaeta".
Viimeiselle päivälle ennen merkkipäivää ei useinkaan käytetty "toinen
päivä" -merkintää, vaan sanaa Pridie (= edeltävä), esim. Pridie Nonas
Augusti (= 4. elokuuta).
Vaikka roomalaisten valta murtui Euroopassa 400-luvun alussa, roomalainen ajanlasku säilyi vuosisatoja eteenpäin. Juliaaninen kalenteri
sinänsä oli voimassa gregoriaanisen kalenterin tuloon asti eli 1500-luvun
lopulle. Roomalainen päivienmerkitsemistapa säilyi sekin 1000-luvun
puoliväliin asti. Silloin pääsi valtaan nykyinen tapa numeroida päivät
juoksevassa järjestyksessä kuukauden alusta alkaen. Esimerkiksi Suomen
vanhimmissa kalentereissa 1500-luvulle asti käytettiin roomalaista päivämerkintää, mutta 1600-luvulla oli jo käytössä nykyinen tapa.
Vuosien numerointi
Caesarin aikaan laskettiin vuosilukuja senhetkisen hallitsijan valtakauden
alusta lähtien tai Rooman perustamisesta lähtien. Esimerkiksi nykyisen
ajanlaskumme vuosi 1 merkittiin keisari Augustuksen hallituskauden
26. vuodeksi tai vuodeksi 753 kaupungin perustamisesta lähtien.
Sama käytäntö jatkui seuraavina vuosisatoina. Nykyisen ajanlaskumme vuoden 500 paikkeilla saatettiin laskea vuosia keisari Diocletianuksen hallituskauden alusta parinsadan vuoden takaa.
Dionysius Exiguus -niminen munkki sai 500-luvulla tehtäväkseen
pääsiäisen laskemisen tuleville vuosille. Hän ehdotti pääsiäisen määräämiseksi 532-vuotista jaksoa ja totesi, että Jeesuksen oletetusta syntymävuodesta oli kulunut juuri tuo 532 vuotta. Kun Dionysius julkaisi
pääsiäislaskunsa seuraaville yhdeksälletoista vuodelle, hän nimesi nämä
vuodet sanoilla "Anno Domini Nostri Jesu Christi 532–550" eli meidän
Herramme Jeesuksen Kristuksen vuodet 532–550.
Seuraavalla vuosisadalla Englannin kirkko teki päätöksen, että pääsiäisen paikka lasketaan jatkossa Dionysiuksen ehdottamalla tavalla.
Historioitsija Beda kirjoitti laajan kirjan Englannin kirkon historiasta,
ja saadakseen vuosien merkitsemiseen yhtenäisen linjan hän ryhtyi kirjassaan käyttämään Dionysiuksen vuosilaskutapaa. Beda ulotti saman
merkintätavan Jeesuksen syntymää edeltäviin tapahtumiin. Vuotta 1 jKr
35
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edeltäväksi vuodeksi merkittiin 1 eKr.
Kristuksen syntymään perustuva vuosinumerointi levisi kirkkoisien
kirjoituksissa Englannista Keski-Eurooppaan. Kaarle Suuri, joka perusti
900-luvulla Länsi-Eurooppaan uuden roomalaisvaltakunnan, otti sen
viralliseksi vuosijärjestelmäksi.
Kesti kuitenkin vielä satoja vuosia, ennen kuin Jeesuksen syntymään
sidottu laskutapa syrjäytti paikalliset, eri hallitsijoiden hallitusvuosiin
perustuvat merkintätavat. Vasta 1600-luvulle tultaessa oli nykyinen vuosijärjestelmä levinnyt koko Eurooppaan.
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Viikonpäiville saatiin nimet seitsemästä "planeetasta". Entisaikaan planeettojen
joukkoon laskettiin myös aurinko ja kuu. (Puupiirros keskiaikaisesta astrologisesta
taulusta)

Mistä viikko sai alkunsa
Kuukautta lyhempiä ajanjaksoja varten on tarvittu oma aikayksikkö. Ihminen tarvitsee työnsä lomassa silloin tällöin lepopäiviä, jotka voi omistaa esimerkiksi hartaudelle ja jumalien palvomiselle. Eri kulttuureissa
on esiintynyt eripituisia "viikkoja" viiden päivän jaksosta kymmenen
päivän jaksoon.
Julius Caesarin aikana Roomassa oli vallalla seitsenpäiväinen viikko,
jonka päivät olivat saaneet nimensä seitsemän tunnetun planeetan mukaan; tuohon aikaan aurinko ja kuu laskettiin planeettojen joukkoon.
Planeetat taas olivat samannimisiä kuin roomalaisten tärkeimmät jumalat.
Sunnuntai oli auringon päivä ja maanantai kuun päivä. Tiistai oli
omistettu Marsille, keskiviikko Merkuriukselle, torstai Jupiterille, perjantai Venukselle ja lauantai Saturnukselle. Samat jumalat tai niiden
vastineet ovat vieläkin pohjana useimpien länsimaisten kielten viikonpäivien nimissä.
Viikko ei kuitenkaan ollut roomalaisten keksintö, vaan se oli paljon
vanhempaa perua. Jo tuhatkunta vuotta ennen ajanlaskumme alkua on
babylonialaisissa teksteissä mainintoja, miten kuukauden seitsemäs, neljästoista, kahdeskymmenesensimmäinen ja kahdeskymmeneskahdeksas
päivä ovat lepopäiviä. Nämä päivämäärät sattuvat suurin piirtein yhteen
kuun vaiheiden (ensimmäisen neljänneksen, täydenkuun, viimeisen neljänneksen ja uudenkuun) kanssa.
Vuoden 600 eKr paikkeilla juutalaiset omaksuivat seitsenpäiväisen viikon. Israelin kansa oli vankeudessa Babyloniassa ja sai sieltä vaikutteita
ajanlaskuunsa. Seitsenpäiväinen viikko sopi yhteen Raamatun luomis36

kertomuksen kanssa – tai luomiskertomus kirjoitettiin sopimaan yhteen
seitsenpäiväisen viikon kanssa. Oli miten oli, juutalaisilla joka seitsemäs
päivä oli omistettu levolle ja rukouksille. Tätä päivää sanottiin sapatiksi;
se alkoi perjantaina auringon laskiessa ja päättyi lauantai-illan auringonlaskuun. Muilla päivillä ei ollut muuta nimeä kuin järjestysnumero, ja
sunnuntai oli viikon ensimmäinen päivä.
Ajanlaskumme alkuvuosisatoina kristityt omaksuivat juutalaisten jatkuvasti toistuvan viikon ja hyväksyivät vähitellen, tosin vastahakoisesti,
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päiville niiden roomalaiset, pakanalliset nimet. Viralliseksi ajanlaskutavaksi viikko tuli keisari Konstantinuksen aikaan vuoden 320 paikkeilla.
Keisari määräsi viikon ensimmäisen päivän, auringon päivän, erityiseksi
Herran päiväksi ja lepopäiväksi.
Roomalaisen ajanlaskun mukana myös viikko vakiintui koko läntiseen
maailmaan.
Suomalaisten vanha ajanlasku
Vanhoille suomalaisille kuukausi merkitsi todellista kuun vaiheiden kiertoa eikä nykyistä keinotekoista 30 tai 31 päivän jaksoa. Kuukauden
pituutena he eivät kuitenkaan pitäneet todellista 29 1/2 päivää, vaan noin
28 päivää. Tämä on helposti ymmärrettävää, jos ajattelee miten kuun
vaiheet oikeastaan näkyvät.
Koettakaapa jonakin selkeänä aikana seurata kuun käyttäytymistä.
Helpointa se on jos kaupungin valot eivät ole häiritsemässä – eihän esi-

Riimusauva toimitti kalenterin virkaa, ennen kuin paperille painettu almanakka
yleistyi. Sauvan merkeistä pystyi seuraamaan ajan kulkua ja laskemaan pyhäpäivien
paikat. Kuvassa vanhimman tunnetun suomalaisen riimusauvan merkkejä. Sauva
on noin vuodelta 1566, ja se on Pariisissa Sainte-Genevièven kirjastossa. (Kuva Suomen Museo -lehdestä 1952)
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isillämmekään ollut juuri pärettä vahvempia valaisimia.
Sitä mitä nykyään sanomme uudeksikuuksi, eli kuun ja auringon
kohtaamista, ei luonnossa pysty näkemään, koska auringon loisto peittää
kokonaan kuun heikon valon. Aivan ohut kuun sirppi ilmestyy auringon
vasemmalle puolelle noin vuorokauden kuluttua uudenkuun hetkestä, ja
tämä merkitsi vanhoina aikoina kuukauden alkua.
Noin seitsemässä päivässä kuu kasvaa ensimmäiseksi neljännekseksi,
jälleen seitsemässä päivässä täydeksi kuuksi, taas seitsemässä päivässä
pienenee viimeiseksi neljännekseksi, ja kun viimeiset seitsemän päivää
ovat kuluneet, ohut kuun sirppi katoaa auringon hehkuun.
Kuukauden päätyttyä oli vuorokausi tai kaksi tyhjää aikaa, joka ei kuulunut mihinkään kuukauteen, ennen kuin ohut kuunsirppi auringon
toisella puolella taas kertoi seuraavan kuukauden alkavan.
Ennen kuin eurooppalainen kirkollinen kalenteri vakiintui Suomeen
keskiajalla, oli viikkoihin perustuva ajanlasku kuitenkin jo irronnut oikeista kuun vaiheista. Seitsenpäiväisiä viikkoja laskettiin peräkkäin eikä
enää jätetty uudenkuun aikaan tyhjiä päiviä.
Viikkolaskujärjestelmässä vuosi jakautui kahteen puolikkaaseen, talveen ja kesään. Ensimmäinen talvipäivä oli Calixtuksen päivänä 14.
lokakuuta ja ensimmäinen kesäpäivä Tiburtiuksen päivänä huhtikuun
14:ntenä. Näiden päivien välissä oli sydäntalvi tammikuussa ja keskikesä
heinäkuussa. Kustakin määräpäivästä seuraavaan oli tasan 13 viikkoa,
joten vuoden pituudeksi tuli 364 vuorokautta. Vuodenvaihteessa kuitenkin otettiin ilmeisesti yksi päivä lisää, jolloin päästiin 365-päiväiseen
vuoteen eli hyvin lähelle oikeaa lukua.
Vuoden vaihtuminen ei vanhoilla suomalaisilla alkuaan tapahtunut
nykyisellä paikallaan. Kustaa Vilkuna arvelee kirjassaan Vuotuinen ajantieto, että suomalainen vuosi vaihtui syksyllä. Kun kaikki syystyöt oli pelloilla tehty mutta metsästyskausi ei ollut vielä alkanut, silloin oli sopiva
aika viettää "jakoaikaa", vanhan vuoden loppua ja uuden alkua.
Myöhemmin, viikkolaskujärjestelmässä, vuosi vaihtui sydäntalven aikaan.
Sodankyläläinen tähtitieteilijä Johannes Kultima arvelee, että vanhat suomalaiset eivät sijoittaneet vuoden alkua mihinkään: "Olen sitä
mieltä, että vuosi on ollut vain ajanjakso, esim. keväästä seuraavaan
kevääseen, syksystä seuraavaan syksyyn. Mikäli vuosi aloitettiin jostakin
hetkestä, luonnollisin alku on kevät; olihan myös silloin suomalaisilla
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käytössä kuu- ja aurinkovuoden tasauskuukausi, ns. vaahtokuu (Vilkuna); samaten puhuttiin keväällä ja nimenomaan keväällä 'vuodentulosta'
erilaisten ennusteiden yhteydessä."
On muuten mielenkiintoista, että suomalaisten sydäntalvi ja keskikesä
eivät satu tähtitieteellisten talvi- ja kesäpäivänseisausten aikoihin, jolloin
siis yö tai päivä ovat pisimmillään, vaan kolmisen viikkoa myöhemmin.
Pitkäaikaiset säätilastot näyttävät osoittavan, että vuoden kylmin ja lämpimin aika sattuvatkin hyvin lähelle näitä suomalaisten merkkipäiviä.
Juhannuksen tienoille sattuvan kesäpäivänseisauksen jälkeen sää vielä
vähän lämpenee ennen kuin heinäkuun loppupuolella alkaa kylmetä.
Vastaavasti talven kylmin aika on keskimäärin tammikuun puolivälissä.
Vanhaa suomalaista ajanlaskua käytettiin meillä yleisesti vielä 1600luvulla. Jo paljon aikaisemmin, 1200-luvulla, oli kristinuskon mukana
maahamme alkanut tunkeutua uudenlainen ajanlaskutapa, länsimainen
kalenteri, joka sitten syrjäytti paikallisen ajanlaskun.

Saamelaisessa rummussa on
kuvattuna tähtitaivasta. Saamelaisten ajanlasku muistutti
vanhaa suomalaista ajanlaskua,
mutta rakentui pääasiassa poronhoidon rytmin mukaan. Riimukalenteria käytettiin pitkään
ajanluvun välineenä, vaikka
Ruotsin valtio on 1700-luvulta
alkaen painattanut saamenkielisiä almanakkoja.
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Gregoriaaninen kalenteri
Julius Caesarin säätämä ajanlasku oli voimassa yli 1500 vuotta. Sen
syrjäyttäminen johtui siitä, että se ei ollut tarpeeksi tarkka. Juliaanisen
kalenterin vuosi oli keskimäärin tasan 365 1/4 vuorokauden pituinen.
Mutta tarkemmat mittaukset antoivat tulokseksi, että todellinen vuoden
pituus on noin 11 minuuttia tätä pienempi.
Yksitoista minuuttia ei tunnu kovin suurelta virheeltä, mutta kun
minuutteja kertyy vuodesta toiseen ja vuosisadasta toiseen, virhe kasvaa.
Kun tultiin 1500-luvulle, olivat vuodenajat jo toistakymmentä vuorokautta väärässä paikassa.
Mutta mikä oli katolisen kirkon mielestä vielä pahempi asia, myös
pääsiäinen oli väärässä paikassa. Pääsiäisen paikka laskettiin kevätpäiväntasauksesta, ja vuonna 325 pidetty Nikean kirkolliskokous oli määrännyt kevätpäiväntasauksen ajankohdaksi 21. maaliskuuta, niin kuin se
siihen aikaan sattui olemaan.
Nyt runsaat tuhat vuotta myöhemmin kevätpäiväntasaus oli ajautunut
jo maaliskuun 11. päivään. Se täytyi saada takaisin oikealle kohdalleen.
Ajanlaskun korjaajaksi tuli paavi Gregorius XIII, joka 1580-luvulla otti

Paavi Gregorius XIII otti
käyttöön nykyisen kalenterin vuonna 1582.
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käyttöön uuden kalenterin. Sitä sanotaan gregoriaaniseksi kalenteriksi, ja
se on käytössä Suomessakin vielä tänä päivänä.
Gregorius teki juliaaniseen ajanlaskuun muutamia muutoksia. Ensinnäkin kevätpäiväntasaus ja vuodenajat saatettiin kohdalleen jättämällä
ajanlaskusta pois kymmenen päivää. Tämä tapahtui syksyllä 1582, jolloin lokakuun 4. päivää seurasi suoraan lokakuun 15. päivä.
Vuoden oikea pituus otettiin huomioon muuttamalla karkaussääntöä. Juliaanisessa kalenterissa oli poikkeuksetta joka neljäs vuosi ollut
karkausvuosi, mutta nyt gregoriaanisessa kalenterissa tehtiin poikkeuksia täysien vuosisatojen kohdalla. Nämä poikkeukset takaavat sen, että
vuodenajat, kevätpäiväntasaus ja siis myös pääsiäinen pysyvät oikeilla
paikoillaan tuhansia vuosia eteenpäin.
Uuden karkaussäännön mukaan täysistä sataluvuista ovat karkausvuoSaksalaisen Johannes von Gmundenin kalenteri 1400-luvulta. Aurinko siirtyy eläinradan merkkeihin kunkin kuun 10. päivän kohdalla, koska kalenteri on ilmestynyt
ennen kuin paavi Gregoriuksen uudistus otettiin käyttöön.
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sia vain ne, jotka ovat jaollisia 400:lla. Siten vuosi 1900 ei ollut karkausvuosi, 2000 oli karkausvuosi, mutta 2100 taas ei ole.
Tähän seikkaan perustuu muuten se digitaalikellojen mainos, jonka
mukaan näiden kellojen päivyrit on ohjelmoitu näyttämään oikein vuoteen 2100 asti. Kelloissa on voitu ottaa huomioon, että joka neljäs vuosi
on karkausvuosi, ja ensimmäinen poikkeus karkausvuosien tasaiseen sarjaan tulee vasta vuonna 2100. Se on taas neljäs vuosi, mutta ei karkausvuosi. Eri asia on, kuinka moni nykyisistä kelloista toimii noin kauan!
Gregoriaaninen kalenteri otettiin katolisissa maissa käyttöön tietysti
heti, koska paavi näin määräsi. Katolisia maita olivat esimerkiksi Italia
ja Espanja. Sen sijaan Pohjois-Euroopan luterilaisissa maissa ei voitu
ajatellakaan, että katolisen kirkon päämiehen määräystä olisi ruvettu
noudattamaan.
Pohjois-Euroopassa, myös Ruotsissa, elettiin siis edelleenkin juliaanisen kalenterin mukaan. Suomessa vanhat kansalliset ajanlaskutavat
olivat juuri jäämässä syrjään. Vuoden alku siirrettiin meillä nykyiselle
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paikalleen 1500-luvun puolivälissä, ja 1600-luvulla juliaaninen kalenteri
vakiintui laajemmin meillekin.
Parannettu kalenteri
Kun luterilaiset maat eivät voineet ottaa gregoriaanista kalenteria käyttöön sellaisenaan, mutta uuden kalenterin edut vanhaan verrattuna kuitenkin olivat selvät, keksittiin 1600-luvun lopulla Saksassa pelastus. Kehitettiin ns. parannettu kalenteri. Sen karkaussääntö oli aivan sama kuin
gregoriaanisen, mutta pääsiäinen laskettiin tähtitieteen avulla todellisen
kevättasaushetken ja todellisen täysikuun mukaan.
Parannettu kalenteri otettiin Saksassa käyttöön vuonna 1700, jolloin
gregoriaanisen kalenterin uutta karkaussääntöä ensimmäisen kerran sovellettiin. Niinpä Saksassa elettiin samassa tahdissa katolisten maiden
kanssa.
Toisin kävi kuitenkin Ruotsissa. Täällä tehtiin sellainen omalaatuinen ratkaisu, että vuonna 1700 jätettiin karkauspäivä pitämättä, jotta
saataisiin ero "uuteen lukuun" eli gregoriaaniseen kalenteriin pysymään
ennallaan kymmenenä päivänä. Varsinaisessa juliaanisessa kalenterissa
karkauspäivä pidettiin, ja siksi ruotsalaisten ajanlasku erosi juliaanisesta
yhdellä päivällä.
Kun ensimmäinen suomenkielinen almanakka ilmestyi 1705, sen
ajanlasku oli juuri omalaatuinen ruotsalainen. Oman ajanlaskun mielettömyys huomattiin tietysti pian, ja 1712 siitä palattiin takaisin juliaaniseen. Tuona vuonna helmikuuhun liitettiin peräti kaksi karkauspäivää,
joten helmikuun pituus oli 30 päivää.
Juliaaninen kalenteri ei kuitenkaan ole yhtä tarkka ajanlaskujärjestelmä kuin gregoriaaninen tai parannettu kalenteri, ja siksi meilläkin siitä
luovuttiin nelisenkymmentä vuotta myöhemmin. Ruotsi-Suomi siirtyi
parannettuun kalenteriin 1753 jättämällä helmikuun lopusta pois 11
päivää. Sinä vuonna helmikuun pituus oli vain 17 päivää.
Ruotsi otti vihdoin täydellisen gregoriaanisen kalenterin käyttöön
vuosina 1823 ja 1844 annetuilla kuninkaallisilla julistuksilla. Mutta
Suomi oli tällöin jo liitetty Venäjään, eikä muutosten teko käynytkään
automaattisesti Ruotsin mallin mukaan. Suomi eli edelleen parannetun
kalenterinsa mukaan, ainoana maana maailmassa.
Koska parannetun kalenterin karkaussääntö oli sama kuin gregoriaa44

Suomalaisessa kalenterissa oli helmikuussa 1712 kokonaista 30 päivää, kun vuoteen
liitettiin poikkeuksellisesti kaksi karkauspäivää.

nisen, elettiin meillä yleensä samassa tahdissa muun Euroopan kanssa
(mutta eri tahdissa emämaan Venäjän kanssa, jossa edelleen oli voimassa
juliaaninen kalenteri). Poikkeuksia tuli vain pääsiäisten kohdalla. Vuosina 1818, 1825, 1829 ja 1845 parannetun kalenterin pääsiäinen sattui
eri viikonlopulle kuin gregoriaaninen. Kahtena keskimmäisenä vuotena
pääsiäisen paikka oli kuitenkin sattumalta sama kuin juliaanisessa kalenterissa, mutta kahtena muuna vuonna ei. Vuonna 1818 sekä Suomessa
että Ruotsissa juhlittiin pääsiäistä eri sunnuntaina kuin muualla, mutta
1845 Suomi jäi ypöyksin parannetun pääsiäisensä kanssa. Meillä pääsiäinen oli maaliskuun 30. päivänä. Länsi-Euroopassa pääsiäinen oli ollut
viikkoa aikaisemmin, ja Venäjällä se oli vasta neljä viikkoa myöhemmin.
Tapaus herätti ulkomaillakin huomiota. Seuraavan kerran vastaavanlainen tapaus olisi sattunut 1869. Tällöin meilläkin jo oltiin valmiita
luopumaan parannetusta kalenterista. Helsingin yliopisto teki ehdotuksen senaatille ja senaatti keisarille, joka sitten hyväksyi ehdotuksen. Keisarillisella julistuksella Suomi otti käyttöön täydellisen gregoriaanisen
kalenterin vuoden 1869 alusta. Emämaassa Venäjällä siirryttiin "vanhasta luvusta" "uuteen lukuun" vasta vallankumouksen jälkeen 1921.
45
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Suomessa siirryttiin "parannettuun kalenteriin" vuonna 1753, jolloin helmikuu oli
vain 17 päivän mittainen.

Viikon alku siirtyy maanantaihin
Seitsenpäiväinen viikko on ollut ajanlaskumme vanhin samanlaisena pysynyt ajanjakso, sillä jo yli 2500 vuoden ajan viikonpäivät ovat toistuneet
katkeamatta seitsemän päivän jaksossaan aina uudelleen ja uudelleen.
Edes kalenteriuudistukset eivät ole vaikuttaneet viikon kulkuun. Vaikka
ajasta on otettu pois päiviä tai lisäilty päiviä, viikonpäivien järjestys on
katkojen yli pysynyt samana. Niinpä gregoriaanisen kalenterin syntyessä
torstaita lokakuun 4. päivää 1582 seurasi perjantai lokakuun 15. päivä.
Tai Suomen siirtyessä gregoriaaniseen kalenteriin vuonna 1753 seurasi
keskiviikkoa helmikuun 17. päivää torstai maaliskuun 1. päivä.
Viikon kulkuun kajottiin vasta 1970-luvun alussa, ja silloinkin muutettiin vain viikon aloituspäivää. Vuoden 1970 paikkeilla tehtiin aikaasioissa useita pikku muutoksia, joita ei suuremmin rummutettu, vaan
ne levisivät kalentereissa ja arkisessa aikakäytännössä vähitellen ihmisten
tietoon. Puhumme seuraavassa luvussa kokonaisen uuden ajan, koordinoidun yleisajan ja sen mukana karkaussekuntien käyttöönotosta.
Muutoksia tapahtui myös viikon määritelmässä. Kansainvälinen kauppa oli jatkuvasti vilkastunut, aikatauluja ruvettiin pitämään tietokoneil46
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la, ja siksi viikotkin oli numeroitava. Olihan helppoa sanoa, että tavara
toimitetaan viikolla 26, kunhan kaikkien maiden viikkonumerointi tapahtuu samalla tavalla.
Kansainvälinen standardisoimisliitto ISO hyväksyi viikolle ja viikkonumeroinnille uudet standardit, jotka Helsingin yliopisto päätti ottaa
käyttöön suomalaisissa kalentereissa vuoden 1973 alussa. Viikko tarkoittaa aina seitsemän päivän ajanjaksoa (kun aikaisemmin vuosi oli
saattanut alkaa vaikkapa kaksi- tai viisipäiväisellä "viikolla"). Viikon
ensimmäinen päivä on aina maanantai.
Viikkonumeroiden laskeminen aloitetaan vuoden alusta. Jos vuodenvaihde katkaisee viikon, annetaan koko viikolle vanhan tai uuden vuoden viikkonumero sen mukaan, kumpaan vuoteen kuuluu enemmistö
viikon päivistä. Jos uuden vuoden puolella on viikon päivistä 4, 5 tai 6,
saa viikko numeron 1. Jos uuden vuoden puolella on viikon päivistä vain
3, 2 tai 1, annetaan viikolle vanhan vuoden viikkonumero 52 tai 53.
Yksinkertaiseksi säännöksi muutettuna sopimus tarkoittaa, että viikko
1 on se viikko, johon kuuluu vuoden ensimmäinen torstaipäivä.
Seuraavat viikot saavat sitten järjestysnumeron 2, 3 jne. Vuodessa
on tavallisesti 52 viikkoa. Keskimäärin noin viiden vuoden välein on
vuoden lopussa viikko 53. Tämä numero saadaan silloin, kun tavallinen
vuosi alkaa torstailla (jolloin myös vuoden viimeinen päivä on torstai)
tai karkausvuosi alkaa keskiviikolla tai torstailla. Seuraavat 53-viikkoiset
vuodet ovat 2015, 2020 ja 2026.
Kaikissa maissa ei viikkonumerointi toimi kansainvälisen standardin
mukaan. Esimerkiksi Yhdysvallat ei ole liittynyt sopimukseen, ja siksi
sikäläisissä kalentereissa viikko yleensä alkaa sunnuntaipäivällä. Viikkonumerointia ei amerikkalaisissa kalentereissa juuri näe. Jos viikkonumeroita esiintyy esimerkiksi Yhdysvalloissa tehdyissä tietokoneohjelmissa,
on numerointi usein erilainen kuin meillä. Vuosi saattaa aina alkaa
viikolla 1. Jos meidän uudenvuodenpäivämme onkin viikolla 52 tai 53,
poikkeavat koko vuoden viikkonumerot toisistaan.
Viikonpäivien nimet
Puhuimme aikaisemmin tässä luvussa latinalaisista päivien nimistä. Meidänkin sunnuntai-sanamme on peräisin aurinkoa merkitsevästä sanasta
(esim. saksaksi Sonntag) ja maanantai on peräisin kuusta (esim. ruotsin
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måndag). Roomalaisten "Marsin päivän" nimessä on sodan jumala Mars
korvautunut yhtä sotaisalla pohjoisemmalla Tiw-jumalalla (esim. ruotsin tisdag). Keskiviikko oli Suomessa viikon keskimmäinen päivä silloin
kun tämä nimi vakiintui; nykyäänhän keskimmäinen päivä on torstai.
Keskiviikko on kuitenkin edelleen hyvin sopiva nimi 5-päiväisen työviikon keskimmäiselle päivälle.
Roomalaisten Jupiterin päivä on meillä torstai, kun ylijumala Juppiter on korvattu pohjoismaisella Tor-jumalalla (esim. ruotsin torsdag).
Perjantai oli roomalaisilla Venuksen päivä, kun pohjoismaissa Venus on
saanut väistyä Freija-jumalattaren tieltä (esim. ruotsin fredag). Lauantai
oli Roomassa Saturnuksen päivä ja juutalaisilla sapatti, mutta pohjoismaissa se on ollut "kylpypäivä", esimerkiksi ruotsissa lördag, josta on
tullut meidän lauantaimme.
Venäjän kielessä on jo vanhastaan pidetty maanantaita viikon ensimmäisenä päivänä, sillä tiistaita tarkoittava sana on "toinen", torstaita
tarkoittava "neljäs" ja perjantaita "viides". Sama pätee viron kielessä:
maanantai on esmaspäev, tiistai teisipäev ja torstai neljapäev.

S Saturnuksen päivä
Lauantai

1 Kuun päivä
Maanantai

J Jupiterin päivä
Torstai

M Merkuriuksen päivä
Keskiviikko

A Marsin päivä
Tiistai

V Venuksen päivä
Perjantai
0 Auringon päivä
Sunnuntai

Keskiaikainen astrologinen piirros viikonpäivistä ja niitä hallitsevista planeetoista.
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Perjantai ja 13. päivä
Yksi meidän gregoriaanisen kalenterimme kiintoisia pikku merkillisyyksiä on se seikka, että kuukauden 13. päivä on todennäköisemmin perjantai kuin mikään muu viikonpäivä. Tämä nähdään, jos lasketaan eri
kuukaudenpäiville sattuvat viikonpäivät täydessä 400 vuoden jaksossa.
Gregoriaanisen kalenterin vuodet toistuvat viikonpäivien suhteen täsmälleen samanlaisina 400 vuoden välein. Neljäsataavuotisessa jaksossa
on 4800 kuukautta, 20 871 viikkoa ja 146 097 päivää. Koko jaksossa on
tietysti täsmälleen sama määrä eri viikonpäiviä, 20 871 kutakin. Mutta



Viikonlopun määritelmä

L

asten huoltosopimuksiin merkitään usein, että lapset ovat toisen osapuolen hoidossa esimerkiksi kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena
viikonloppuna. Yliopiston almanakkatoimistosta on usein kysytty, miten
kuukauden ensimmäinen viikonloppu määritellään. Erästä riitatapausta
varten almanakkatoimisto antoi asiasta kirjallisen lausunnon, jossa todettiin, että Suomi otti vuoden 1973 alusta käyttöön Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO:n mukaisen viikon määritelmän. Sen mukaan viikon
ensimmäinen päivä on aina maanantai.
"Standardi ei anna määritelmää sille, mikä on kuukauden ensimmäinen
viikonloppu. Jos kuukausi alkaa maanantailla, tiistailla, keskiviikolla, torstailla tai perjantailla, asia on tietysti selvä. Mutta jos kuukausi alkaa lauantailla tai ainakin silloin jos kuukausi alkaa sunnuntailla, termi 'kuukauden
ensimmäinen viikonloppu' ei ole yksikäsitteinen. Siksi sopimuksissa yms.
ei tulisi mielestämme koskaan käyttää sanontoja 'kuukauden 1., 2. jne viikonloppu'.
Almanakkatoimisto suosittelee, että sopimuksissa käytetään sanontoja
'parillisten viikkojen viikonloppu' ja 'parittomien viikkojen viikonloppu'.
Viikkonumerot on ISO:n määritelmän mukaan Suomessa yksikäsitteisesti
määrätty ja ne on myös merkitty lähes kaikkiin maamme kalentereihin.
Esimerkiksi eräässä huoltosopimuksessa määritellään, että lapset ovat
toisen osapuolen hoidossa 'parillisten viikkojen viikonloppuina perjantaista klo 15:stä sunnuntaihin klo 15:een', ja tämän yksiselitteisen määritelmän ansiosta tapaamiset ovat sujuneet täsmällisesti ja riidoitta."
Jos halutaan joka toisen viikonlopun rytmin menevän tasaisesti yli myös
niissä vuodenvaihteissa, joissa vuodessa on mukana viikko 53, täytyy sopimukseen lisätä vielä yksi pykälä, joka vaihtaa parillisten ja parittomien
viikkojen tapaamisoikeuden tällaisten vuodenvaihteiden jälkeen.
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viikonpäivät eivät ole aivan tasan jakautuneet eri kuukaudenpäiville.
Oheisesta taulukosta voimme nähdä, että 13. päivä on useimmin perjantai. Neljässäsadassa vuodessa sattuu 13. päivä perjantaille 688 kertaa,
keskiviikolle tai sunnuntaille 687 kertaa, mutta torstaille tai lauantaille
vain 684 kertaa.
Vastaavasti esimerkiksi 31. päivä on useimmin torstai ja 1. päivä on
useimmin sunnuntai. Erot ovat niin pieniä, että niillä ei ole käytännön
merkitystä.
Milloin vuosituhat vaihtui
Alkoiko kolmas vuosituhat vuoden 2000 alussa? Tarkkaan ottaen ei.
Vuosituhat vaihtui vasta vuotta myöhemmin, vuoden 2001 alussa.
Miksi näin? Kerroimme aikaisemmin, miten nykyinen vuosien merkintätapa sai alkunsa apotti Dionysius Exiguuksen laskelmista. Hän
määritteli pääsiäisjaksonsa alkamaan vuoden 1 alusta. "Jeesuksen syntymä" ajateltiin tammikuun alkuun, ja silloin alkoi vuosi 1 jKr. Seuraava
vuosi oli 2 jKr ja niin edelleen.
Englantilainen historioitsija Beda ulotti Dionysiuksen merkintätavan
myös aikaisempiin vuosiin. Bedan kirjoituksissa vuotta 1 edeltävä vuosi
oli 1 ennen Kristusta, sitä edeltävä 2 eKr jne.
Ajanlasku alkoi siis vuoden 1 alusta. Ensimmäiset kymmenen vuotta
oli eletty vuoden 11 alkuun mennessä. (Vuoden 10 alkuun mennessä oli
ajanlaskua kulunut vasta yhdeksän vuotta.)
Vastaavasti ensimmäiset sata vuotta tulivat täyteen vuoden 101 alussa.
(Vuoden 100 alussa oli kulunut vasta 99 vuotta ajanlaskun alusta.) Ja ensimmäiset tuhat vuotta tulivat täyteen vuoden 1001 alussa. Silloin alkoi
toinen vuosituhat. Kaksituhatta vuotta tuli täyteen vuoden 2001 alussa.
Silloin alkoi kolmas vuosituhat.
Näinhän se tarkkaan ottaen on.
Arkinen käytäntö on kuitenkin muodostunut toisenlaiseksi. "Vuosikymmen" tarkoittaa tavallisessa puheessa aina pyöreätä kymmenlukua nollalla päättyvän vuoden alusta yhdeksiköllä päättyvän vuoden
loppuun, esimerkiksi aikaa 1.1.1980–31.12.1989. Seuraavana päivänä
alkaa uusi vuosikymmen.
Vastaavasti vuosisata tarkoittaa tavallisessa kielenkäytössä esim. vuoden
1900 alussa alkavaa satavuotisjaksoa. Ja vuosituhat esimerkiksi vuoden
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Viikonpäivien jakautuminen eri kuukaudenpäiville gregoriaanisen kalenterin
400-vuotisessa jaksossa

Taulukko on mukailtu Royal Greenwich Observatoryn Spectrum-lehdestä
numero 16, lokakuu 1998.
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1000 alussa alkavaa tuhannen vuoden jaksoa.
Siksi kaikkialla maailmassa juhlittiin vuosituhannen vaihtumista silloin, kun 1999 vaihtui vuodeksi 2000. Siitä huolimatta, että tuolloin
Jeesuksen syntymästä oli kulunut jo yli 2000 vuotta ja ajanlaskumme
alkuhetkestä vasta 1999 vuotta.
Ajanlaskun tutkijoiden täytyy olla tarkkana Jeesuksen syntymän aikaisia
väliaikoja laskiessaan, kun vuosilukujen sarjassa ei ole vuotta nolla. Siksi



H

Karkauspäivän
uusi paikka

elsingin yliopisto teki syksyllä 1998 päätöksen, että karkauspäivä
siirretään Suomessakin helmikuun loppuun.
Vuosi 2000 oli karkausvuosi, jolloin helmikuussa oli yksi ylimääräinen
päivä. Karkauspäivän paikkana pidetään Euroopassa yleisesti helmikuun
viimeistä päivää. Pohjoismaissa oli kuitenkin näihin aikoihin asti noudatettu kaksituhatta vuotta vanhaa perinnettä ja merkitty karkauspäivä helmikuun 24. päiväksi.
Karkauspäivä on ollut perinteisellä kohdalla ensimmäisestä Ruotsi-Suomen almanakasta vuodesta 1608 alkaen. Ruotsi luopui käytännöstä 1990luvun puolivälissä ja päätti siirtää vuodesta 2000 alkaen karkauspäivän
helmikuun 29:nneksi.
Sellaisissa maissa, joissa kalentereissa ei ole nimipäiviä, ei karkauspäivän
paikalla ole merkitystä. Helmikuuhun lisätään karkausvuonna vain yksi
päivä, mutta kalentereista ei ilmene, mihin kohtaan päivä sijoitetaan. Luonnollinen ajatus on, että 29.2. on tuo ylimääräinen päivä.
Suomessa ja Ruotsissa on kullekin päivälle merkitty lähes kaikissa kalentereissa nimipäivät, ja vanhan tavan mukaan karkausvuosina 24.2. on
merkitty karkauspäiväksi ja 24.2.–28.2. vietetyt nimipäivät siirretty yhdellä
päivällä eteenpäin.
Ennen päätöksen tekemistä Helsingin yliopisto pyysi lausunnon yliopiston omilta merkkipäiväasiantuntijoilta. Assistentti Sirpa Karjalainen kansatieteen laitoksesta katsoi, että siirtoa ei ole syytä vastustaa. "Ainoa argumentti, jolla nykyisen käytännön jatkamista saattaisi perustella, on kaiketi
se, että lukuisia kalenteriuudistuksia uhmanneen vanhan roomalaisen tradition ylläpitäminen olisi sinänsä vaalimisen arvoinen kuriositeetti", totesi
Karjalainen.
Helsingin yliopisto kuitenkin katsoi siirron edut suuremmiksi kuin haitat, ja siksi Suomessakin on vuodesta 2000 alkaen ollut karkauspäivä helmikuun lopussa.
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Ajanlaskumme alkuvuodet tavallisen ajanlaskun mukaan (ylempi viiva) ja tähtitieteilijöiden käytännön mukaan (alempi viiva). Tavallisessa ajanlaskussa ei ole vuotta
nolla.

tähtitieteilijät, jotka joutuvat usein laskemaan ennen ajanlaskumme alkua tapahtuneita taivaan ilmiöitä, ovat omassa laskutavassaan ottaneet
nollavuoden mukaan. Näin numerot seuraavat toisiaan samalla tavalla
kuin tavallisessa lukusuorassa. Normaalin ajanlaskumme vuosi 1 eKr on
tähtitieteilijöillä vuosi nolla, normaalin ajanlaskun vuosi 2 eKr on tähtitieteilijöillä vuosi miinus yksi jne.
Näin tähtitieteellisessä ajanlaskussa voidaan väliaikoja laskea samalla
tavalla kuin esimerkiksi lämpötilaeroja lämpömittarissa.
Babylonialaisesta juutalaiseen kalenteriin
Juutalaisten nykyinen kalenteri on kehittynyt Babyloniassa käyttöön otetusta kalenterista. Babylonialaisessa kuu-aurinkokalenterissa aloitettiin
kuukausi aina kuunsirpin ilmestyessä ensimmäisen kerran iltataivaalle.
Tavallisesti vuodessa oli 12 kuukautta, mutta aina välillä jouduttiin laskemaan vuoteen vielä kolmastoista kuun kierto, jotta kuukaudet olisivat
pysyneet suunnilleen samassa kohdassa vuoden kiertoa.
Vuoden 600 eKr paikkeilla Babyloniassa oli vakiintunut kaava, jonka
mukaan ylimääräisiä kuukausia lisättiin. Yhdeksäntoista vuotta kestävässä jaksossa lisättiin 13. kuukausi seitsemänä vuonna: kolmantena, kuudentena, kahdeksantena, yhdentenätoista, neljäntenätoista, seitsemäntenätoista ja yhdeksäntenätoista. Tätä karkausjaksoa sanotaan nykyään
Metonin jaksoksi, koska kreikkalainen Meton parisataa vuotta myöhemmin vakiinnutti samat karkausvuodet kreikkalaiseen kalenteriin.
Metonin jakso on hyvin tarkka, sillä 19 vuoden kuluttua kuukausi
alkaa vain 0,08 vuorokautta myöhemmin kuin edellisessä jaksossa. Vuosi
pysyy siten parin tunnin tarkkuudella oikeassa tahdissa vuodenaikojen
suhteen.
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Juutalaisen kalenterin
kuukaudet

Juutalainen kalenteri on saanut monia piirteitä vanhasta babylonialaisesta ajanlaskusta.

Israelin kansa oli vankeudessa Babyloniassa vuosien 586–538 eKr
paikkeilla ja lainasi vankeusmatkaltaan isäntiensä kalenterin. Nykyaikaisessa juutalaisessa kalenterissa karkauskuukaudet lisätään saman Metonin kaavan mukaan, ja kuukausien nimet ovat lähes samat kuin 3000
vuotta sitten Babyloniassa. Kuukausien pituuksissa on kuitenkin tapahtunut hieman muutoksia. Babylonialaisilla kuukaudet olivat vuorotellen
29 ja 30 päivän pituisia (sillä kuun vaiheiden jakso on noin 29,5 vuorokautta). Juutalaisilla parin kuukauden pituus on päivän verran vaihtuva,
ja päiviä lisäämällä tai poistamalla voidaan hieman säädellä muutaman
juhlapäivän viikonpäivää.
Juutalaisilla sapatti (lauantai) on niin pyhä päivä, että vuoden alkupäivän ei sallita osua lauantaille. Vuoden kymmenes päivä, sovitusjuhla, ei
taas saa sattua lauantaita edeltävään tai seuraavaan päivään.
Juutalaisten 12-kuukautinen vuosi voi olla "vajaa" (353 päivää), "normaali" (354 päivää) tai "täydellinen" (355 päivää). Samoin voi 13-kuukautinen karkausvuosi olla 383-, 384- tai 385-päiväinen.
Juutalaisen kalenterin periaatteet pysyivät papiston salaisuutena 35054

Babylonialainen
kuukaudennimi

Juutalaisen kalenterin
kuukaudennimi

Juutalaisen kuukauden pituus (d)

Tashritu
Arasammu
Kislinu
Tebetu
Shabatu
Addaru
Nisanu
Airu
Simanu
Duzu
Abu
Ululu

Tišrí
Hešván
Kislév
Tevét
Ševát
Adár*
Nisán
Ijjár
Siván
Tammúz
Ab
Elúl

30
29 tai 30
30 tai 29
29
30
29
30
29
30
29
30
29

*Karkausvuonna adár-kuu on nimeltään adár II. Sitä edeltää karkauskuukausi, 30-päiväinen adár I.

luvulle jKr asti, jolloin patriarkka Hillel II julkaisi ne kaikkien tietoon.
Kuukausien päivien lukumäärä vakiintui nykyiselleen noin vuoden 1000
paikkeilla. Juutalainen kalenteri on siten vanhimpia muuttumattomina
säilyneitä kalentereita, joka on edelleen käytössä. Juutalainen kalenteri
on Israelin virallinen kalenteri, ja sitä käytetään juutalaisyhdyskunnissa
ympäri maailmaa.
Juutalaisen ajanlaskun alkukohtana pidetään maailman luomista, joka
perimätiedon mukaan tapahtui lokakuun 7. päivänä vuonna 3761 eKr
(juliaanisen kalenterin mukaan). Juutalaisten vuosi vaihtuu syyspäiväntasauksen tienoilla, ja esimerkiksi syyskuun 4. päivänä vuonna 2013
alkaa vuosi 5774.
Juutalaisen kalenterin suurimmat juhlat on määritelty jo Vanhassa
Testamentissa, ja niitä vietetään edelleen samoilla paikoilla. Vuosi alkaa
uudenvuodenjuhlalla, joka aloittaa kymmenpäiväisen katumusjakson.
Katumus päättyy suureen sovituspäivään, joka on juutalaisilla paastopäivä. Hepreaksi se tunnetaan nimellä jom kippúr. Viisi päivää myöhemmin alkaa kahdeksanpäiväinen kiitosjakso, lehvämajanjuhla.
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Myös pääsiäinen eli pésah, joka alkaa nisánkuun 15. päivänä, on
kahdeksanpäiväinen juhla. Silloin muistellaan juutalaisten vapautumista
Egyptistä. Juutalaisen kalenterin juhlapäivät on lueteltu kunakin vuonna
perinteisessä Yliopiston almanakassa ja Valtiokalenterissa.
Islamilainen kalenteri
Islamilainen kalenteri on käytössä pääasiassa Turkissa, Arabian niemimaalla, Egyptissä ja osissa Intiaa ja Malaijan niemimaata. Myös Iranissa
käytetään islamilaista kalenteria pyhien määräämiseen, mutta muuten
ns. persialaista kalenteria.
Islamilainen kalenteri on sidottu pelkästään kuun vaiheisiin. Kuukausia on vuodessa 12, ja niiden pituus on vuorotellen 29 ja 30 päivää.
Vuoden pituus on siten 354 päivää.
Jotta kalenteri pysyisi tarkalleen tahdissa kuun vaiheiden kanssa, kussakin 30 vuoden jaksossa lisätään yhteentoista vuoteen yksi karkauspäivä.
Se liitetään vuoden loppuun 355. päiväksi. Karkausvuosia ovat 30-vuotisen jakson vuodet 2, 5, 7, 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 ja 29. Kuukauden
keskipituus on islamilaisten karkaussäännöllä vain 2,9 sekuntia lyhempi
kuin kuun vaiheiden jakso, ja siksi islamilainen kalenteri seuraa hyvin
täsmällisesti kuun todellista kiertoa.
Joillakin alueilla islamilaiset laskevat kunkin kuukauden alun todellisen uudenkuun mukaan. Kuukausi alkaa silloin kun kapea kuun sirppi

Sivu nykyaikaisesta islamilaisesta kalenterista. Keskiviikkona alkaa islamilaisten vuosi 1418. Perjantai on pyhäpäivä. (Kalenteri Charles Letts & Co)
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ensimmäisen kerran näkyy iltataivaalla. Varsinkin uskonnolliset juhlat
määrätään yleensä sen mukaan, milloin kuun sirppi ilmestyy näkyviin
islaminuskoisten pyhässä kaupungissa Mekassa. Siviilikalenteri useimmiten lasketaan ylläolevien sääntöjen mukaan.
Koska kalenteri on sidottu vain kuun kulkuun, se ei pysy vuodenaikojen tahdissa. Vuoden alku siirtyy toistakymmentä päivää aikaisemmaksi
joka vuosi ja kiertää koko vuoden ympäri noin 33 vuodessa.
Islamilaisen kalenterin viikko on seitsenpäiväinen, ja päivät lasketaan
auringonlaskusta auringonlaskuun. Päivillä on vain numeromerkinnät
lukuun ottamatta rukouksille omistettua viidettä päivää, jonka nimi on
Jum'a. Päivä 1 alkaa sunnuntaina auringonlaskun aikaan, ja päivä 5 kestää siten meidän torstai-illastamme perjantai-iltaan. Jum'a ei kuitenkaan
ole vapaapäivä kuten kristittyjen sunnuntai tai juutalainen sapatti.

Arabialainen
eläinrata.
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Islamilaisen ajanlaskun peruspäiväksi on valittu (juliaanisen kalenterin) 16. heinäkuuta vuonna 622, jolloin Muhammed pakeni Mekasta
Medinaan. Profeetta itse määritteli uuden kalenterin periaatteet islamin pyhässä kirjassa Koraanissa. Uuden kalenterin oli määrä syrjäyttää
siihenastinen kuu-aurinkokalenteri. Kalenteri otettiin käyttöön kalifi
'Umar I:n aikana 16 vuotta myöhemmin.
Vuoden 2012 joulukuussa alkoi islamilaisen kalenterin vuosi 1434.
Islamin kalenterin yhdeksäs kuukausi, ramadankuu on paastokuukausi, joka päättyy kolmipäiväiseen Id al-Fitr -juhlaan. Sen viettotavoissa
on samoja piirteitä kuin meidän joulussamme. Muita islamin suuria
juhlapäiviä ovat esimerkiksi pyhiinvaellusjuhla eli Id al-Ad'ha, uusivuosi
eli al-Hidžra ja Muhammedin syntymäpäivä Milad al-Nabi. Islamilaisten tärkeimmät juhlat luetellaan vuosittain Yliopiston almanakassa ja
Valtiokalenterissa.
Kiinalainen kalenteri
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toimi tähtitieteen toimisto, jonka yhtenä tehtävänä oli kalenterin laskeminen.
Kuukaudet alkoivat todellisina uudenkuun hetkinä, ei kuunsirpin ensimmäisestä näkymisestä kuten esimerkiksi islamilaisessa kalenterissa.
Nykyäänkin uuden kuukauden ensimmäinen päivä on se vuorokausi
(keskiyöstä keskiyöhön), jolle uudenkuun hetki sattuu laskettuna 120.
itäisen pituuspiirin eli suunnilleen Beijingin mukaan. Tavallisesti vuodessa on 12 kuukautta, mutta kahden tai kolmen vuoden välein lisätään
yksi karkauskuukausi, jotta vuodenvaihde pysyy oikeassa kohdassa.
Kiinalainen vuodenvaihde on talvella talvipäivänseisauksen ja kevätpäiväntasauksen puolivälin tienoilla. Vuosi alkaa yleensä ensimmäisenä
uudenkuun hetkenä sen jälkeen, kun aurinko on siirtynyt Vesimiehen
merkkiin, käytännössä välillä 20.1.–19.2.
Kiinalaiset eivät laske vuosilukuja mistään tietystä alkuhetkestä lähtien, vaan vuodet toistuvat kuudenkymmenen vuoden jaksossa. Vuosien

Kiinassa kehittyi kuun ja auringon jaksoihin perustuva kalenteri jo toisella vuosituhannella ennen ajanlaskumme alkua. Keisarin alaisuudessa

Kiinan hallitsijalla oli apunaan tähtitieteilijöitä, jotka tarkoilla laitteillaan seurasivat
taivaan tapahtumia. Kuvassa Pekingin vanha observatorio.
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Kiinalaisissa
kalentereissa
käytetään paljon symboleita.
Kuvassa vuoden
2010 lohikäärmevenejuhlan
päivä (16.6.) repäistävässä seinäkalenterissa.
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1.
jia
2.
yi
3.
bing
4.
ding
5.
wu
6.
ji
7.
geng
8.
xin
9.
ren
10.
gui
			
			
Vuosien nimet
1.
jia-zi
2.
yi-chou
3.
bing-yin
4.
ding-mao
5.
wu-chen
6.
ji-si
7.
geng-wu
8.
xin-wei
9.
ren-shen
10.
gui-you
11.
jia-xu
12.
yi-hai
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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bing-zi
ding-chou
wu-yin
ji-mao
geng-chen
xin-si
ren-wu
gui-wei
jia-shen
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Kiinalainen eläinrata.

Kiinalaisen kalenterin
60-vuotinen jakso
Taivaalliset kannat



Maalliset haarat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

zi, rotta
chou, härkä
yin, tiikeri
mao, jänis
chen, lohikäärme
si, käärme
wu, hevonen
wei, lammas
shen, apina
you, kukko
xu, koira
hai, sika

22.
23.
24.

yi-you
bing-xu
ding-hai

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

wu-zi
ji-chou
geng-yin
xin-mao
ren-chen
gui-si
jia-wu
yi-wei
bing-shen
ding-you
wu-xu
ji-hai

37.
38.
39.
40.
41.

geng-zi
xin-chou
ren-yin
gui-mao
jia-chen

42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

yi-si
bing-wu
ding-wei
wu-shen
ji-you
geng-xu
xin-hai

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

ren-zi
gui-chou
jia-yin
yi-mao
bing-chen
ding-si
wu-wu
ji-wei
geng-shen
xin-you
ren-xu
gui-hai

nimet saadaan yhdistämällä "taivaallisen kannan" kymmenen merkkiä
pareiksi "maallisen haaran" kahdentoista merkin kanssa. Taivaallisen
kannan nimillä ei ole muunkielisiä käännöksiä, kun taas maallisen haaran nimet vastaavat kahdentoista eläimen nimeä.
Kuudenkymmenen vuoden jakson aikana toistuvat taivaallisen kannan merkit kuusi kertaa ja maallisen haaran merkit viisi kertaa oheisen
taulukon mukaisesti. Sen jälkeen alkaa uusi 60-vuotinen jakso. Nykyinen jakso käynnistyi vuoden 1984 helmikuun 2. päivänä, jolloin alkoi
rotan vuosi 1, jia-zi.
Perinteinen kiinalainen kalenteri oli voimassa vallankumoukseen asti.
Vuodesta 1911 lähtien virallinen Kiina on noudattanut länsimaista gregoriaanista kalenteria. Vanhaa kalenteria käytetään edelleen juhlapäivien
määräämiseen ja maaseudulla pelto- ja metsätöiden aloittamiseen.
Kiinalaisten suurin juhla on perinteisen uudenvuoden alku eli kevätjuhla, joka on kolmipäiväinen. Sitä vietetään ensimmäisenä uudenkuun
päivänä sen jälkeen, kun aurinko on siirtynyt Vesimiehen merkkiin.
Vuonna 2013 kevätjuhla alkoi helmikuun 10. päivänä. Siinä yhdistyy
meikäläisen joulun ja uudenvuoden viettotapoja.
Vuonna 2009 uudistettiin kiinalainen juhlakalenteri. Kommunistisen
ajan juhlia typistettiin (esimerkiksi vappu palautettiin yksipäiväiseksi), ja
tilalle otettiin perinteisiä kiinalaisjuhlia. Niinpä takaisin kunniaan pää61
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sivät haudanlakaisupäivä huhtikuun alussa, lohikäärmevenejuhla toukokesäkuussa ja keskisyksyn juhla eli kuukakkujuhla syys-lokakuussa.
Intian kalenteri
Intiassa oli 1900-luvun puolivälissä käytössä jopa 30 erilaista kalenteria
eri uskontokunnilla ja eri paikkakunnilla. Valtio asetti tuolloin kalenterinuudistamistoimikunnan. Sen ehdotusten perusteella Intia sai 1957
uuden virallisen kalenterin, johon oli otettu piirteitä useista eri lähteistä.
Vuoden pituus on täsmälleen sama kuin gregoriaanisessa kalenterissa,
ja karkauspäivä lisätään samoina vuosina kuin meillä. Karkauspäivän
paikka on kuitenkin erilainen (huhtikuun 20. päivän paikkeilla) ja vuosi
alkaa kevätpäiväntasauksen aikoihin.
Vuodessa on 12 kuukautta, jotka eivät ole sidottuja todellisen kuun
vaiheisiin. Kuukausista viisi on 31-päiväistä (karkausvuonna kuusi), ja
loput ovat 30-päiväisiä.
Vuosiluvut lasketaan siten, että vuosi 1 alkoi meidän vuotemme 79
kevätpäiväntasauksena. Kalenteriuudistus 1957 astui voimaan Intian
kalenterivuoden 1879 alussa.
Viikonpäivät ovat samat kuin länsimaissa.
Siviilikalenterin rinnalla on Intiassa käytössä todellisiin kuun vaiheisiin
ja auringon liikkeeseen perustuva uskonnollinen kalenteri. Se määrää uskonnollisten juhlapäivien paikat. Hindulaisilla, buddhalaisilla ja muilla
uskontokunnilla on edelleen omia juhlapäiviään, ja samoin Intian eri
osavaltioissa vietetään eri juhlapäiviä. Yleisiä valtakunnallisia vapaapäiviä
on vain kolme, ja ne liittyvät Intian valtiolliseen historiaan: tasavallan
päivä 26.1. (meidän ajanlaskumme mukaan), itsenäisyyspäivä 15.8. ja
Mahatma Gandhin syntymäpäivä 2.10.
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siirryttiin jaloista, paunoista ja tuumista metreihin, kiloihin ja niiden
desimaaliosiin. Metrimittoihin siirtyminen osoittautui onnistuneeksi
ratkaisuksi, ja Ranskan vallankumousta seuraten on lähes koko Eurooppa kahtena seuraavana vuosisatana siirtynyt metrimittoihin.
Kalenterikin suunniteltiin hyvin järkevältä pohjalta, ja kalenterin tekoon osallistui suuri joukko silloisen Ranskan terävimpiä tiedemiehiä.
Vuosi jaettiin kahteentoista kuukauteen, ja jokaisessa kuussa oli tasan 30
päivää. Näin saatiin 12 kuukauteen yhteensä 360 päivää. Lisäksi vuoden
loppuun lisättiin viisi (karkausvuonna kuusi) ylimääräistä vapaapäivää,
jotta vuosi saatiin oikeanpituiseksi.
Kuukaudet ilmaistiin aluksi pelkillä järjestysnumeroilla I–XII, mutta
pari vuotta myöhemmin niille annettiin vuodenaikoja kuvaavat nimet.
Vuodenvaihde ei ollut talvella, vaan syyspäiväntasauksena eli gregoriaanisen kalenterin syyskuun 22. tai 23. päivänä.
Seitsenpäiväinen viikko hylättiin, ja jokainen kuukausi jaettiin kolmeen kolmannekseen. Kussakin kymmenpäiväisessä kolmanneksessa oli
vain yksi vapaapäivä. Tämä tietysti herätti katkeruutta ranskalaisissa työ-

Vallankumouksellisia kalentereita
Vallankumouksissa on aina haluttu kaataa, paitsi edellinen hallinto,
myös monia muita vanhoja tapoja. Viime vuosisatoina on kaksi eurooppalaista vallankumousta perustanut kokonaan omat kalenterinsa.
Ranskan vallankumouksen jälkeen 1792 haluttiin päästä eroon sekä
vanhentuneesta mittajärjestelmästä että entisestä kalenterista. Mitoissa
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Vapauden jumalatar. Ranskan vallankumous uudisti
myös mittajärjestelmän ja
kalenterin.
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läisissä, jotka joutuivat raatamaan yhdeksän päivää peräkkäin, kun rajan
takana päästiin lepäämään aina kuuden työpäivän jälkeen.
Vallankumouskalenteria yritettiin parannella vuosien varrella. Asiaa
ei juurikaan auttanut se, että useita tiedemiehiä, jotka olivat kalenteria
rakentaneet, mestattiin.
Napoleon nousi valtaan vallankumouksen vuonna VIII (marraskuussa
1799). Hän antoi kirkoille luvan järjestää jälleen jumalanpalveluksia, ja
kansa meni entisinä sunnuntaipäivinä kirkkoon, olipa mikä päivä kolmanneksessa tahansa.
Vuonna 1806, neljätoista vuotta syntymänsä jälkeen, vallankumouskalenteri haudattiin lopullisesti ja Ranska siirtyi uudelleen käyttämään
gregoriaanista kalenteria.
Myös Venäjän vallankumous 1917 hylkäsi siihenastisen kalenterin.
Tämä olikin järkevä teko, sillä Venäjällä oli noudatettu vanhaa juliaanista kalenteria. Uusi hallitus otti käyttöön saman gregoriaanisen kalenterin, jota käytettiin muuallakin länsimaissa.
1920-luvun lopulla haluttiin kuitenkin luopua myös gregoriaanisesta
kalenterista. Silloin otettiin Ranskan vallankumouksen mallin mukaan
käyttöön kaksitoista 30-päiväistä kuukautta, ja vuoteen lisättiin viisi tai
kuusi vapaapäivää.
Myös Venäjällä luovuttiin seitsenpäiväisestä viikosta. Aluksi kukin
kuukausi jaettiin kuuteen 5-päiväiseen viikkoon. Paria vuotta myöhemmin kalenteria muutettiin ja kuukaudet jaettiin viiteen 6-päiväiseen
viikkoon.
Siinä vaiheessa uudistukset olivat saaneet tavallisen kansalaisen elämän
niin sekaisin, että he eivät enää olleet selvillä työ- ja vapaapäivistään.
Myös hallitus huomasi tilanteen sekavuuden, ja vuonna 1940 Neuvostoliitto palasi noudattamaan tavallista gregoriaanista kalenteria.
Kiinassa vaihdettiin kalenteri 1911, ja kommunistien tullessa valtaan
1940-luvun lopulla muutettiin myös aikavyöhykejärjestelmää (aikavyöhykkeistä enemmän kirjamme sivuilla 86-94). Kiinassa oli vuonna 1912
otettu käyttöön viisi eri aikavyöhykettä, joilla aika vaihteli GMT+3,5
tunnista GMT+8,5 tuntiin. Vuonna 1949 Kiinan uusi kommunistinen
hallinto päätti, että uusi Kiina käyttää kaikkialla samaa aikaa. Siksi Kiinassa on edelleenkin vain yksi aikavyöhyke, GMT + 8 h, vaikka aurinkoaika poikkeaa itäisimmässä Kiinassa neljä tuntia läntisimmän Kiinan
ajasta.
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Vapautusarmeija saapuu Pekingiin vuonna 1949. (Kuva
Wikipedia)

Aikavyöhyke GMT+8 vastaa tiheäään asutun itärannikon ja mm.
Beijingin ja Shanghain luonnollista aikaa. Läntisin Kiina antaa kuitenkin hieman periksi luonnolle, sillä siellä kaupat ja toimistot avautuvat
aamulla tunnin tai pari myöhemmin kuin itäosissa.
Juliaaniset päivämäärät
Maailmassa on käytössä ehkä nelisenkymmentä erilaista kalenteria, ja
menneinä aikoina niitä on ollut vielä enemmän. Kussakin kalenterissa
on omat vuosilukunsa, omat kuukautensa, omat karkauspäivänsä.
Kaiken tämän sekasotkun keskelle kehitti Justus Scaliger -niminen
tutkija 1600-luvulla uudenlaisen laskutavan, jossa numeroidaan pelkkiä
päiviä. Maapallo on pyörinyt akselinsa ympäri tasaisesti jo miljoonat
vuodet. Kaikki maapallon tapahtumat voidaan sijoittaa yhdelle ja samalle aikajanalle, jos käytetään vain päivänumeroita.
Justus Scaliger etsi uudelle laskutavalleen nollavuoden niin kaukaa
menneisyydestä, että sitä ennen tuskin on löydettävissä kirjallisia historiallisia dokumentteja. Vuorokausi 1 oli vuoden 4713 eKr tammikuun
1. päivä. Siitä eteenpäin päivänumero kasvoi 365:llä tai 366:lla jokaista
auringon kiertoa kohti. Vuoden 2013 tammikuun ensimmäisenä päivänä kirjattiin jo juliaaninen päivämäärä 2 456 294, tammikuun toisena
päivänä 2 456 295 ja niin edelleen.
Nimestään huolimatta juliaanisilla päivämäärillä ei ole mitään tekemistä Julius Caesarin kanssa. Justus Scaligerin kerrotaan antaneen uudelle laskutavalleen nimen isänsä Julius Scaligerin mukaan.
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Juliaanista päivämäärää käyttävät historiantutkijoiden ohella varsinkin
tähtitieteilijät, jotka tutkivat entisaikojen pimennyksiä tai muita tähtitieteellisiä havaintoja maapallon eri puolilla.
Ehdotuksia uudeksi kalenteriksi
Nykyinen kalenterimme on varsinainen sillisalaatti, joka on syntynyt
monien mutkien kautta. Jos nyt saisimme lähteä puhtaalta pöydältä ja
suunnitella järkevimmän mahdollisen kalenterin, mikä mahtaisi olla
lopputulos?
Kuten edellä nähtiin, yhtä "järkevää" kalenteria yriteltiin jo Ranskan
vallankumouksen aikaan. Se kaatui siihen, että muutokset aikaisempaan
kalenteriin ja naapurimaiden kalentereihin olivat liian suuret. Varsinkin
perinteisen seitsenpäiväisen viikon hylkääminen sai kansan takajaloilleen.
Puhutaan siis tässä vain sellaisista kalentereista, joissa viikko jatkaa
samaa tuttua jaksoaan, jaksoa jota se on yhtämittaisesti noudattanut jo
useiden tuhansien vuosien ajan.
Kansainliitto perusti 1923 komitean tutkimaan kalenterin uudistusmahdollisuuksia, ja mietinnössään komitea pohti 185 erilaista kalenteria. Niistä ehkä varteenotettavin vaihtoehto oli sellainen, jossa vuosi on
jaettu neljään yhtä pitkään neljännekseen. Kukin neljännes on 91-päiväinen ja käsittää kolme kuukautta, joista kaksi on 30-päiväistä ja yksi
31-päiväinen. Näin kuukausien pituuksia jouduttaisiin muuttamaan nykyiseen verrattuna vain vähän. Koska 91 on tasan jaollinen seitsemällä,
toistuisivat viikonpäivät joka neljänneksessä samoina. Kukin neljännes
alkaisi esimerkiksi sunnuntailla, jolloin neljänneksen toinen kuukausi
alkaisi aina tiistailla ja kolmas kuukausi torstailla.
Neljä 91-päiväistä neljännestä tekee yhteensä 364 vuorokautta. Koska
maapallon kierto auringon ympäri vie runsaat 365 vuorokautta, täytyy
vuoden loppuun liittää yksi tai karkausvuonna kaksi ylimääräistä päivää,
joita ei lasketa kuuluvaksi mihinkään kuukauteen tai mihinkään viikkoon. Näin viikkorytmi katkeaisi päiväksi tai kahdeksi, mutta jatkuisi
sitten taas seuraavaan vuodenvaihteeseen asti.
Mikä olisi järkevin karkausvuosien sijoittelu? Paavi Gregorius XIII arveli 1500-luvulla, että karkausvuosisäännössä on yksinkertaisinta tehdä
poikkeuksia sadalla ja 400:lla jaollisten vuosien kohdalla. Järkevämpää
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olisi kuitenkin ollut, kuten Paul Kustaanheimo laskee kirjassaan Läheinen ja kaukainen avaruus, että joka neljännen vuoden karkaussääntö olisi
voimassa aina 128 vuotta kerrallaan. Jos karkausvuosi toistuisi neljän
vuoden välein, mutta joka 128. vuosi jätettäisiin karkausvuosi pitämättä, päästäisiin tällä yhdellä poikkeuksella suurempaan tarkkuuteen kuin
Gregorius XIII pääsi kahdella poikkeuksella. Gregoriaaniseen kalenteriin
kertyy vuorokauden virhe jo vajaassa 3000 vuodessa, mutta Kustaanheimon tavalla laskien tulee vuoden pituuteen päivän virhe vasta 400 000
vuodessa.
Sekavan kalenterimme uudistamiseen on esitetty monia muitakin
mahdollisuuksia. Jos viikkorytmin halutaan säilyvän vuodenvaihteessakin häiriintymättömänä, täytyy koko vuosi lyhentää 364 päivään eli
52 viikkoon ja lisäillä vuoteen aika ajoin karkausviikkoja, ei yksittäisiä
karkauspäiviä.
Oikea vuoden pituus löytyy silloin, jos karkaussääntö sovitaan seuraavaksi: joka viides vuosi on karkausvuosi, jossa on 53 viikkoa. Poikkeuksena ovat 40:llä jaolliset vuodet, joihin ei liitetä karkausviikkoa.
Poikkeuksen poikkeuksena ovat 400:lla jaolliset vuodet, joihin liitetään
lisäviikko. Tämä karkaussääntö antaa vuoden pituudelle täsmälleen saman arvon kuin nykyinen kalenteri.
Kun länsimaiset ihmiset ovat tottuneet nykyiseen kalenteriin, eivät
"järkevämmät" kalenterit tarjoa paljonkaan parempia vaihtoehtoja.
Muutosten aiheuttama sekaannusten pelko saa aikaan sen, että nykyistä
kalenteria ei hevin lähdetä muuttamaan. Meidän täytyy tyytyä siihen,
että maapallomme pyörähdysaika akselinsa ympäri ja kiertoaika auringon ympäri ovat niin huonosti yhteensopivia mittoja, että niiden varaan
ei "hyvää" kalenteria kerta kaikkiaan pystytä tekemään.
Jos kalenteriamme uudistetaan, on meidän paras tehdä vain hyvin
pieniä muutoksia kerrallaan. Järkevin pieni muutos tällä hetkellä olisi
varmaan se, että pääsiäinen kiinnitettäisiin johonkin tiettyyn viikonloppuun eikä annettaisi sen (ja pääsiäisen mukana monen muun keväisen
pyhäpäivän) vaellella yli kuukauden verran paikasta toiseen vain kuun
kierron ja kevätpäiväntasauksen yhteensopimisen tai -sopimattomuuden
vuoksi.
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