Koolivaheajad ja pühad sihtturgudel 2021
Lähireiside puhul on oluline jälgida pühade sattumist nädalavahetuse lähedale. Kui nii juhtub, siis
näitab turismistatistika, et see avaldab soodsat mõju ka lähireisidele.

Soome
Koolide vaheajad on KOV-ide otsustada Haridusministeeriumi soovituse alusel (kohalikku
otsustusvõimet agaralt ka kasutatakse), seega Google-otsing ”Koulujen työ- ja loma-ajat”
• Suusavaheaeg Lõuna-Soomes 22.–26. veebruarini
• Suusavaheaeg Kesk-Soomes 1.–5. märtsini
• Suusavaheaeg Põhja-Soomes 8.–12. märtsini
• Suvine koolivaheaeg: 5. juunist 16. augustini (kooliaasta algus on KOV-ide otsustada, esineb
liikumist u ühe nädala jagu, nt Helsingis algab kooliaasta 11. augustil)
• Sügisene koolivaheaeg enamikus koolides 18. –22. oktoobrini (leidub ka nädal hilisema
vaheajaga koole)
• Jõuluvaheaeg 22. detsembrist 10. jaanuarini (2022)
Eestist erinevad vabade päevadega pühad: https://www.xn--juhlapyht-22a.fi/
• Kolmekuningapäev – 6. jaanuar
• Suur reede – liikuv püha, 2021 on 2. aprillil ehk kui viiruse olukord seda lubab, on võimalik reiside
suurenemine 1. –5. aprillil
• Ülestõusmispühade teine püha – liikuv püha, kuid alati esmaspäev, 2021 on 5. aprill – vt eelnev
punkt
• Tööpühale 1. mail eelnev päev 30. aprill on osal töökohtadel kas lühendatud või vaba – võib
suurendada reisimist
• Taevaminemispüha – liikuv püha, mis langeb alati neljapäevale ning 80% inimestest võtab ka
reede töölt vabaks, 2021 on see 13. mail ehk on võimalik reiside suurenemine 12. –16. maini
• Jaanipäev – liikuv püha, mis jaanilaupäeva osas on alati reede, 2021 puhul 25.6. – ehk on
võimalik reiside suurenemine 24.–27. juunini
• Soome iseseisvuspäev on 6. detsembril, 2021 puhul esmaspäev ehk on võimalik reiside
suurenemine 4.–6. detsembril

Läti
Läti riiklikud pühad 2021
Läti koolivaheajad 2021

Venemaa
Riigipühad ei ühti vabade päevadega kalendris, neid kantakse üle, kui need jäävad nädala lõppu,
või liidetakse omavahel. Seetõttu esitame vabad päevad, mis on kalendris punased.
Ka koolivaheajad on kohati erinevad, sõltuvalt sellest, kas õpe toimub veerandite või trimestritena.
Vabad päevad
•
•
•
•
•
•
•

1.–10. jaanuar
21.–23. veebruar
6.–8. märts
1 –3. mai ja 8.–9 mai
12.–14. juuni
4.–7. november
31. detsember

Koolivaheajad
Õpe veeranditena

Õpe trimestritena

22.–28. märts2021

15.–21. veebruar 2021

31. maist 31. augustini 2021

5.–11. aprill 2021

25.–31. oktoober 2021

26. maist 31. augustini 2021
4.–10. oktoober 2021
15.–21. oktoober 2021

Rootsi
Rootsi riigipühad 2021
Koolivaheajad on KOV-ide otsustada: https://www.skolporten.se/lasarstider/
• Talvevaheaeg: astmeliselt nädalad 8–10 ehk 22. veebruarist 12. märtsini
• Lihavõttevaheaeg: esineb 50/50 kas 29. märtsist 4. aprillini või 5.–11. aprillini
• Suvevaheaeg enamikul 11. juunist 15. augustini
• Sügisene koolivaheaeg: enamikul 1.– 7. november
• Jõuluvaheaeg 22. detsembrist 10. jaanuarini (2022)

Saksamaa
Et hajutada ummikuid maanteel ning vältida lendude ja majutuste ülebroneerimise probleeme, siis
on vaheajad liidumaast sõltuvalt erinevad, lähem info: https://www.schulferien.org/ . Ka
riigipühad on regiooniti erinevad https://www.dgb.de/gesetzliche-feiertage-deutschland-20202021#liste

