
Etikettiopas vuosijuhlille 

Akateemisissa pöytäjuhlissa syödään hienosti ja lauletaan juomalauluja sekä kuullaan 

esimerkiksi musiikkiesityksiä ja puheita. Pöytäjuhliin kuuluu perusasioita, joita tulee osata 

noudattaa. Niitä ovat esimerkiksi juhlan tyylin mukaisesti pukeutuminen, hyvät käytöstavat ja 

etiketin mukaiset maljan kohotukset eli skoolaukset sekä kohteliaisuus pöytäseuruetta 

kohtaan. 

Vuosijuhlat ovat akateemisten pöytäjuhlien helmi, joissa juhlitaan aine- tai opiskelijajärjestöjen 

vuosipäivää. Vuosijuhliin kuuluu tiettyjä etikettisääntöjä ja tapoja, jotka erottavat ne sitseistä ja 

muista vapaamuotoisemmista pöytäjuhlista. 

Pukeutuminen 

 Miehen juhlapuku määrää naisen pukeutumisen (yleensä kutsussa ilmoitetaan vain 

miehen asu). 

 Vuosijuhlissa miehet pukeutuvat frakkiin tai tummaan pukuun. 

 Vuosijuhlissa nainen pukeutuu täyspitkään iltapukuun, jonka tulee olla niin pitkä, että 

sen alta näkyy vain kengän kärki. Kenkien tulisi olla umpikärkiset ja puvun väriin 

soveltuvat. 

 Naisten on suotavaa pitää olkapäät peitettynä jälkiruokaan asti. 

 Vuosijuhlilla pitkien hiusten tulisi olla ylhäälle kiinni laitettuna. 

 Akateemiset kunniamerkit kuuluvat sekä naisten että miesten asukokonaisuuksiin 

vuosijuhlissa. Myös Condus myöntää akateemisia kunnia- ja ansiomerkkejä 

käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden hyväksi tehdystä työstä. 

Juhlan kulku 

 Vuosijuhlia edeltää yleensä cocktail-tilaisuus, joissa järjestävälle taholle annetaan 

toinen toistaan hyödyllisempiä lahjoja. Cocktail-tilaisuutta seuraa pääjuhla, jatkot, 

yleensä myös ja-jatkot ja seuraavan aamun silliaamiainen. 

 Vuosijuhlassa syödään kolmen ruokalajin illallinen: alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka. 

Näiden kanssa pöytään tarjoillaan viiniä, snapsia ja vettä sekä kahvi ja kahvi avec eli 

esimerkiksi punssi tai konjakki. Näitä kaikkia ruokia ja juomia varten pöytään on katettu 

ruokailuvälineet, astiat ja lasit 

 Vuosijuhlissa on yleensä vuosijuhlavastaava tai vuosijuhlamestari, joka vastaa 

juhlien järjestyksen säilymisestä, ja vieraiden on noudatettava heidän antamiaan ohjeita 

ja neuvoja. Vuosijuhla alkaakin usein vuosijuhlavastaavan tervehdyksellä, jossa 

kerrotaan käytännön asioita juhlan kulusta. 

 

Käytöstavat 

 

 Saavu ajoissa juhliin, akateemista varttia ei noudateta pöytäjuhlien yhteydessä. Jos 

jostain syystä saavut myöhässä, mene paikallesi hiljaa muuta ohjelmaa häiritsemättä. 

 Herrasmiehen peruskäytökseen kuuluu ovien avaaminen naiselle ja päällystakin 

auttaminen naisen yltä. Todellinen herrasmies nousee pöydästä aina seisomaan ja 



auttaa pöytäseuralaisensa tuolin kanssa, kun tämä aikoo poistua pöydästä ja kun tämä 

palaa takaisin paikalleen. 

 Naisen velvollisuuksiin kuuluu antaa miehille mahdollisuus käyttäytyä herrasmiehen 

tavoin ja kannustaa tähän kiittämällä ja hymyilemällä. 

 Ennen juhlaa on hyvä etsiä oma paikkansa pöytäkartasta, joka löytyy juhlatilan 

läheisyydestä. Pöydissä on jokaisen vieraan kohdalla nimikortti, josta voi vielä varmistaa, 

että on löytänyt oikealle paikalle. Vieraat seisovat istumapaikkansa takana, kunnes 

arvokkaat vieraat istuvat ensimmäiseksi paikoilleen. 

 On kohteliasta esittäytyä omalle pöytäseurueelleen juhlan alussa, sillä eihän kukaan 

halua juhlia vieraiden kanssa. 

 Istuuduttaessa miehet auttavat naiset istumaan ja istuvat vasta sitten itse. 

 Laulujen ja puheiden aikana ei kuulu syödä tai juoda. Akateemisissa juhlissa ruoan 

kuuluukin jäähtyä ennen kuin lautanen on tyhjä. 

 Juhlasalista ei saa poistua milloin sattuu. Ei ole myöskään tyylikästä poistua salista 

isolla seurueella. Juhlan ohjelmaan on yleensä varattu tauko, jolloin voi käydä vessassa, 

ostamassa lisää juomaa, rupattelemassa… Jos kuitenkin uhmaat tätä sääntöä, palaa 

pöytään huomiota herättämättä vasta, kun puhe/laulu ei ole kesken. 

 

Vinkkejä laulajalle 

 

 Useimmat akateemiset juhlat aloitetaan laulamalla kappale Hyvät ystävät. Sitä ehdottaa 

useimmiten esimerkiksi puheenjohtaja tai juhlien järjestäjä (tai joku muu tärkeä henkilö). 

Malta siis hetki, ennen kuin alat ehdottamaan lauluja. 

 Laulaminen akateemisissa pöytäjuhlissa on kaikkien ilo ja oikeus! Älä siis suotta ujostele 

vaan laula sydämesi kyllyydestä. 

 Fuksilaulu (laulukirjoissa nimellä Ken ompi fuksi) lauletaan yleensä juhlien loppupuolella. 

Jollet halua osoittaa olevasi fuksi, älä ehdota tätä kappaletta ennen jälkiruokaa. 

 Miehet laulavat juhlien lopulla naisille kappaleen Niin minä neitonen sinulle laulan. Naiset 

vastaavat omalla laulullaan miehille kiitokseksi miehiltä saamastaan huomiosta. 

 Vuosijuhlissa ei ole soveliasta laulaa sanoituksiltaan rivoimpia juomalauluja, ne 

sopivat vapaamuotoisille sitseille. 

 Joidenkin juomalaulujen sanat voivat kertoa, millä juomalla kyseisen laulun jälkeen 

skoolataan. Esimerkiksi viinille ja vedelle ovat omat laulunsa. Nämä laulut myös kuuluvat 

tiettyihin vaiheisiin juhlaa, jolloin on aika kulloinkin kyseessä olevaa juomaa juoda.  

 

Skoolaus 

 

 Juomalaulujen päätteeksi skoolataan eli kohotetaan lasia ennen kuin siitä juodaan. 

 Lasia kohotetaan seuraavalla tavalla: miehet ensin oikealla istuvalle naiselle, sitten 

vasemmalle ja viimeksi vastapäätä istuvalle naiselle, naiset päinvastoin vasemmalle, 

oikealle ja viimeksi eteen. 

 Akateemisissa iltajuhlissa ei tapaan kuulu kilistää lasia, pelkkä kohottaminen riittää. 

 Hyviin tapoihin kuuluu myös katsoa suoraan silmiin henkilöä, jota kohden maljansa 

nostaa. 

 

 



Vanhat tanssit 

Vuosijuhlien pöytäosuuden päätyttyä tanssitaan vanhat tanssit. Tätä varten pöydästä 

löytyykin tanssikortti, johon kirjataan tanssivuorot muistiin. Ensimmäinen tanssi, poloneesi, 

tanssitaan oman pöytäseuralaisen kanssa. Jokaisen vanhan tanssin jälkeen tanssitaan 

valssi, joka tanssitaan saman parin kanssa kuin edeltävä vanha tanssi. Tanssikorttia voi 

täyttää omassa pöytäseurueessa ja esimerkiksi tauon aikana oman pöydän ulkopuolella. 

Tanssit varataan siten, että mies kirjoittaa nimensä naisen korttiin ja nainen miehen korttiin. 

Tanssien varaamisessa kannattaa olla nopea, jos haluaa tanssia jonkun tietyn henkilön 

kanssa, sillä tanssikortit täyttyvät nopeasti. Vanhojen tanssien tanssiaskelien osaamista ei 

kannata jännittää, sillä tanssit eivät ole vaikeita ja mukaan pääsee helposti muita 

seuraamalla. 

 

 

Jatkot, ja-jatkot ja Sillis 

Vuosijuhla jatkuu vanhojen tanssien jälkeen vapaamuotoisemmilla jatkoilla, jossa pääsee 

juhlimaan usein bändin ja dj:n tahdittamana. Jatkojen jälkeen seuraa ja-jatkot, jossa 

sitkeimmät juhlijat jatkavat juhlimista läpi yön. Juhlapaikalta toiselle on kuljetukset juhlaväelle. 

Seuraavan päivän aamuna tarjoillaan silliaamiainen eli sillis. Silliksellä juhlatunnelma voi olla 

vielä hyvinkin korkealla.  

Nämä kaikki akateemisen vuosijuhlan vaiheet juhlittuaan juhlija on väsynyt, mutta onnellinen. 

Vuosijuhlien mahtavaa tunnelmaa ei voi saavuttaa muuta kuin osallistumalla juhlaan itse! 

Jokainen meistä on ollut joskus ensimmäistä kertaa vuosijuhlassa ja oppinut etiketin 

seuraamalla muita juhlijoita, joten siinä epäonnistumista ei tarvitse pelätä tai ajatella, että on 

kyse jäykästä juhlimisesta. Vuosijuhlan arvokkuuden vuoksi on tärkeää, että arvokas ja 

kohtelias käyttäytyminen säilyy juhlan ajan. 

 


