
Vuosijuhlaetiketti 
 

Akateemisissa juhlissa noudatetaan perinteistä etikettiä. Tästä ohjeesta voit tarkistaa ja kerrata 

tärkeimmät seikat, jotka sinun tulee huomioida vuosijuhlaan valmistauduttaessa ja itse 

juhlatilaisuudessa. Noudattamalla etikettiä varmistat omalta osaltasi juhlan saavan arvoisensa 

tunnelman. 

 

Yleiset käytössäännöt 

Juhliin saavutaan hyvissä ajoin, sillä myöhästyminen on erittäin epäkohteliasta. Herrasmiehen 

tehtävänä on noutaa daaminsa ajoissa. Juhlapaikalla herrasmies auttaa daaminsa päällysvaatteet 

vaatesäilytykseen ja huolehtii luonnollisesti ovien avaamisesta. Puheiden aikana juhlavieraiden tulee 

kunnioittaa esiintyjää ja pidättäytyä keskustelemasta. Puheiden ja muiden esitysten aikana ei 

myöskään sovi syödä eikä juoda. Juhlasalissa tulisi pysyä aina, kun se vain on mahdollista. Jos salista 

on poistuttava, on se tehtävä mahdollisimman huomaamattomasti sopivassa tilanteessa. 

Seremoniamestari pitää huolen siitä, että illallisen aikana pidetään taukoja, joiden aikana ehtii 

nousta pöydästä.  

 

Iltajuhla 

Juhlijat saavat omat pöytäpaikkansa selville esillä olevasta pöytäkartasta. Hyvien tapojen mukaisesti 

herrasmies saattaa daaminsa istumapaikalleen. Oman paikan löytymisen jälkeen on kohteliasta 

esittäytyä pöytänaapureille. Juhlavieraat odottavat seisten, kunnes koko pöytäseurue on paikalla, ja 

istuvat vasta sen jälkeen. Istuuduttaessa herra tarjoaa tuolin hänestä oikealla puolella istuvalle 

daamille.  

 

 Juomis- ja illallisohjeet  

Saapuessanne paikoillenne, löydätte pöytään tarjoillun snapsin. Tämä nautitaan seremoniamestarin 

ohjeiden mukaisesti. Kun ruoka tarjoillaan pöytään, on kohteliasta odottaa, kunnes koko 

pöytäseurueelle on tarjoiltu. Snapsin nauttimisessa ja skoolauksessa on hyvä muistaa seuraavat 

säännöt: malja kohotetaan olkapäiden korkeudelle. Ensimmäiseksi herrat kohottavat maljan 

naiselle, joka istuu heidän oikealla puolellaan, sen jälkeen vasemmalla puolella istuvalle naapurille ja 

lopuksi vastapäätä istuvalle omalle daamilleen. Ennen maistamista katsahdetaan vielä omaan 

seuralaiseen. Naisella kuvio toimii peilikuvana. Jos viralliset etikettisäännöt sattuvat jossain vaiheessa 

unohtumaan, on parasta turvautua maalaisjärkeen. Perusvirheet on kuitenkin helppo välttää, 

kunhan muistat seuraavat asiat:  



• Esitysten ja puheiden aikana tulee hillitä keskustelua 

 • Juhlat kestävät aina sunnuntaihin asti, joten tukevaa humalaa ei tarvitse hankkia heti kahdeksaan 

mennessä 

 • Poistuminen puheiden aikana on epäkohteliasta, ja pakottavista syistä poistuminen muuten kuin 

tauon aikana on hoidettava huomaamattomasti 

 • Jos kuitenkin joudut poistumaan, ja palattuasi ohjelma on jo alkanut, on kohteliasta odottaa sen 

loppuun ennen paikalle palaamista 

 

Laulut 

Pöytään istuessasi löydät paikaltasi tilaisuutta varten tehdyn lauluvihon. Seremoniamestari aloittaa 

yhteiset laulut. Tällainen on esimerkiksi Helan går. Muita lauluja, joita on lauluvihossa, 

pöytäkunnat voivat harrastaa mm. snapsien yhteydessä. Muistathan esittää laulutoiveesi kohteliaasti 

seremoniamestarille. 

 

 

 Miehen pukeutuminen  

Vuosijuhliin mies pukeutuu frakkiin. Myös tumma puku on sallittu ja se on väriltään musta, 

tummansininen tai tummanharmaa ja yksivärinen. Puku voi olla yksi- tai kaksirivinen. Paita on 

valkea ja siihen kuuluu kalvosimet. Solmio tai solmuke on tyyliltään hillitty sekä pukuun ja 

tilanteeseen sopiva. Frakin kanssa käytettävä solmuke ja taskuliina ovat valkoiset. Jalkineet ovat 

mustat, ohutpohjaiset ja sukat ovat tummat. Frakkiin pukeuduttaessa ei koskaan käytetä 

rannekelloa. Taskukelloa voi sen sijaan käyttää.  

 

 

Naisen pukeutuminen  

Etikettisääntöjen mukaan miehen puku määrää daamin puvun. Miehen frakkia vastaa naisella 

juhlapuku, joka on avonainen ja erittäin juhlava. Tummaa pukua vastaa kapealinjaisempi ja 

umpinaisempi iltapuku. Koska pukeutumissäännöt ovat tältä osalta hieman pehmenneet, nykyään 

naiset voivat käyttää vuosijuhlissa kumpaankin kategoriaan kuuluvia asuja. Tärkeintä on, että sekä 

iltapuvun että juhlapuvun helma peittää käyttäjänsä nilkat. Naisen puvun tulee siis olla täyspitkä. 

Hansikkaita käytettäessä sormukset puetaan hansikkaiden alle. Nainen voi käyttää siroa korukelloa, 

joka puetaan hansikkaiden päälle. Juhlavan iltapuvun kanssa käytetään asuun sopivaa iltalaukkua, 

joka on pienikokoinen, mahdollisimman siro ja mielellään olkahihnaton. Päiväkäyttöön tarkoitettu 

olkalaukku ei siis sovi asun tyyliin. Pitkät hiukset ovat aina kiinni. Tämä koskee sekä miehiä että 



naisia. Jos hiukset ovat sen pituiset, että ne saa kiinni, ne laitetaan kiinni. Naisten hartioiden tulee 

olla peitettynä jälkiruoan tarjoiluun saakka.  

 

Ylioppilaskuntien, osakuntien ja ainejärjestöjen nauhat 

Miehet kantavat nauhaa siten, että nauha laskeutuu oikealta olkapäältä alas ja vasemmalle. Frakin 

kanssa nauhaa kannetaan liivin ja paidan välissä. Sopiva korkeus on frakkipaidan helmiäisnappien 

välissä. Tumman puvun kanssa nauhaa kannetaan samaan malliin, mutta solmion päällä ja takin 

alla. Nauha kannattaa kiinnittää paitaan oikean olkapään kohdalta esimerkiksi hakaneulalla, jottei 

se kierry tai liiku pois paikaltaan illan aikana. Naiset kantavat nauhaa niin, että se laskeutuu 

vasemmalta olkapäältä oikealle. Huomioi, että nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa. Mikäli tämä ei 

ole puvun kanssa mahdollista, taitellaan nauhasta ruusuke, joka kiinnitetään esimerkiksi 

hakaneulalla pukuun vasemman rinnan kohdalle. Taittelu kannattaa opetella itse, mutta tarvittaessa 

neuvoa ja apua voit hakea Finanssin kiltahuoneelta. Mikäli kannat useampia nauhoja, kannattaa 

tarkistaa nauhan myöntäjätaholta, saako nauhaa käyttää toisten ylioppilaskuntien tai osakuntien 

nauhojen kanssa. Yleensä näin saa tehdä, mutta sen ylioppilaskunnan nauhaa, jonka tilaisuudessa 

ollaan, pidetään ylempänä.  

 


