


Tämä vihkonen on työstetty yhdessä  

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelija-

kunnan kanssa, antamaan hyviä vinkkejä 

siisteihin pöytäjuhliin, kuten opiskelijakun-

nan omiin vuosijuhliin. 





Rule #1 

 

Ole ajoissa paikalla. 

 



Rule #2 

 

Juhlan emäntä ja isäntä kätte-

levät kaikki vieraat ennen  

juhlasaliin siirtymistä. 



Rule #3 

 

Jokaisella on oma istumapaik-

ka  merkittynä.  Tarkista  

paikkasi  plaseerauskartasta. 



Rule #4 

 

Juhlan aikana ei ole suotavaa 

nousta pöydästä, mikäli  kui-

tenkin on tarve nousta pöydäs-

tä, on hyvä pahoitella poistu-

mista. Poistuminen ei saa häiri-

tä muuten juhlan kulkua.  



Rule #5 

 

Huoneeseen ei saa palata ohjel-

manumeron ollessa käynnissä.   



Rule #6 

 

Puheen aikana pöydästä ei saa 

nousta, ellei kohoteta maljaa. 



Rule #7 

 

Tupakointi tapahtuu merkitys-

sä paikassa tauon aikana . 



 

 

Rule #8 

 

Lauluvihko pitää sisällään lau-

luja, joita juhlija voi toivoa lau-

lettavaksi lukkarilta.  

 



Rule #9 

 

Lukkari huolehtii ohjelmasta 

sekä aikataulussa pysymisestä 

illan aikana. 



Rule #10 

 

Tervetulomalja skoolataan vas-

ta isäntäväen tervetulopuheen 

jälkeen. Muista myös, että 

skoolaaminen tyhjällä lasilla  

on epäkohteliasta.  



Rule #11 

 

Juhlapöytään ei istuta heti. On 

kohteliasta esittäytyä muille 

pöydässä istuville, jos ei heitä 

entuudestaan tunne.  





Rule #1 

 

Juhliin pukeudutaan  

pukukoodin mukaisesti. 



Rule #2 

 

Pariskunnan tulee pukeutua  

saman tasoisesti.  



Rule #3 

 

Kutsukortissa on määritelty 

yleensä miehen pukukoodi. 

 



Rule #4 

 

Nainen pukeutuu miehen  

pukukoodin mukaan.  



Rule #5 

 

Tumma puku: pukeutuu nainen 

juhlavasta materiaalista val-

mistettuun iltapukuun.  



Rule #6 

 

Iltapuku: pukeutuu nainen jal-

kapöydän päälle ulottuvaan 

juhlavaan mekkoon. 



Rule #7 

 

Frakki: pukeutuu nainen täysi-

pitkään, juhlavasta materiaa-

lista valmistettuun mekkoon. 



Rule #8 

 

Iltalaukku juhlapuvun kanssa 

on pieni, siro ja kädessä  

kannettava. 



Rule #9 

 

Iltalaukkua ei tule asettaa  

pöydälle.  



Rule #10 

 

Merkkien kantamisesta on  

hyvä lukea kyseisen merkin  

ohjesääntö.  



Rule #11 

 

On hyvä muistaa, että vaate 

kuin vaate istuu päällä  

oikeaoppisesti.  





Rule #1 

 

Pääruoka tarjoillaan pöytiin. 



Rule #2 

 

Pienissä pöydissä ruokailu aloi-

tetaan vasta, kun kaikki ovat 

saaneet annoksensa.  



Rule #3 

 

Pitkissä pöydissä ruokailu aloi-

tetaan kun, vierustoverit ja 

vastapäätä istuvat ovat saa-

neet annoksensa. 



Rule #4 

 

Ruokailu aloitetaan uloimpana 

oikealla olevalla aterimella.  



Rule #5 

 

Viinilasit on asetettu oikealta 

alkaen nauttimisjärjestykseen.  



Rule #6 

 

Ensimmäinen snapsi nautitaan 

juhlan alkupuolella  

yhteislaulun lomassa. 

 



Rule #7 

 

Juhlan aikana snapseja nauti-

taan laulun yhteydessä. 



Rule #8 

 

Pöytäseurue voi halutessaan 

kohottaa snapsilasejaan. 



Rule #9 

 

Skoolatessa laseja ei kilistetä 

yhteen, vaan katsotaan  

skoolauskaveria silmiin.  



Rule #10 

 

Skoolatessa miehet skoolaavat 

oikealle, naiset vasemmalle, sit-

ten toiselle puolelle ja  

viimeiseksi vastapäätä.  




