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MYY ry:n Vuosijuhlaohjeistus 

 

Vuosijuhlaohjeistus on tarkoitettu suuntaa antavaksi ja sen tunteminen auttaa ymmärtämään 

juhlaan liittyviä perinteitä. Tämän ohjeistuksen avulla on siis helpompi saada ainejärjestön 

arvokkaimmasta juhlasta kaikki ilo irti. 

Vuosijuhla on ainejärjestömme suurin ja riemukkain juhla, johon pukeudutaan juhlavasti. 

Vuosijuhliin on määritelty pukukoodi, joka on kuvattu alempana tarkemmin. Pukukoodissa 

olemme halunneet huomioida sekä juhlan arvokkaan luonteen että jättää tilaa omaan 

identiteettiin soveltuvalle juhlapukeutumiselle. Vuosijuhliemme pukukoodi onkin 

tavanomaisesta akateemisesta juhlaetiketistä hieman poikkeava. 

Nämä ohjeet eivät ole velvoittavia, eikä niiden ehdottomasta seuraamisesta kannata ottaa 

paineita. Tärkeintä on tulla vuosijuhliin myyläisasenteella, muistaa hyvät käytöstavat ja 

turvallisemman tilan periaatteet, sekä pitää hauskaa. 

  

Pukeutuminen 

MYY ry:n vuosijuhlien pukukoodilla haluamme viestiä, että vuosijuhlissamme riemukkuus, 

yhteenkuuluvuus ja avoimuus ovat tärkeämpiä kuin pukeutumisohjeistuksen tarkka 

noudattaminen. Tästä syystä myös pukukoodista poikkeava juhlan arvokkuuden huomioiva 

pukeutuminen on aivan sallittua. 

Vuosijuhlien pukukoodi on juhlapuku. Vuosijuhliin pukeudutaan perinteisesti tummaan 

pukuun, frakkiin, juhlavasta materiaalista valmistettuun ilta-, juhla- tai housupukuun. Tumma 

puku on tavallista arkipukua juhlavampi. Tumman puvun kanssa käytetään taskuliinaa ja 

solmiota. Mustaa solmiota ei tavallisesti käytetä vuosijuhlissa, sillä sitä käytetään lähinnä 

hautajaisissa. 

Perinteisesti ilta-, juhla- tai housupuku on täysimittainen ja juhlava. Ilta-, juhla- tai 

housupuvun värityksen ei tarvitse olla musta tai tumma. Puvun yksityiskohdat ja asusteet, 

kuten korut, huivit ja pitkät hansikkaat, ovat vapaasti valittavissa ja niiden avulla voi tuoda 

omaa tyyliään vielä paremmin esille. 

Kaikkein tärkeintä on valita päälle kantajansa näköinen, tilaisuutta kunnioittava ja siisti asu. 

Myyläishengessä haluamme muistuttaa, ettei tilaisuutta varten tarvitse ostaa uutta asua, 

vaan kannustamme hyödyntämään jo omistamiasi vaatteita ja asusteita, tai lainaamaan 

esimerkiksi kaverilta. Vuosijuhlissamme kukaan ei tule vahtimaan juhlijoiden asujen 

pituuksia tai perinteisen pukeutumisetiketin mukaista pukeutumista, joten älä turhaan 

murehdi! 
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Akateemiset kunniamerkit ja ainejärjestönauha 

 

Mikäli omistat akateemisia ansiomerkkejä ja haluat niitä käyttää, kannetaan niitä puvun 

vasemmassa rintamuksessa. 

 

Ainejärjestönauha puetaan tumman puvun tai frakin kanssa kulkemaan oikealta olkapäältä 

viistosti alas vasemmalle. Nauha puetaan liivin alle ja pukuun pukeuduttaessa se kulkee 

takin alta ja solmion päältä. Myös vasemmalle rinnalle solmittu ruusuke sopii hyvin. Ilta-, 

juhla- tai housupuvun kanssa ainejärjestönauha voidaan pukea joko ruusukkeeksi 

vasempaan rintaan tai kulkemaan vasemmalta olkapäältä viistosti alas oikealle. 

 

 

Juhlan kulku 
 

Cocktailtilaisuus 

 

Vuosijuhlien virallinen osio koostuu iltajuhlasta, jota edeltää vapaamuotoinen 

cocktailtilaisuus. Cocktailtilaisuudessa tarjoillaan alkumalja ja kuullaan 

kutsuvieraiden tuomia tervehdyksiä, sekä vaihdetaan rennosti kuulumisia. 

Iltajuhlasta ei ole kohteliasta myöhästyä, joten juhlaan tulee saapua hyvissä ajoin. 

 

Iltajuhla 

 

Iltajuhlan aluksi vuosijuhlavieraat seisovat omien tuoliensa takana, kunnes 

seremoniamestarit antavat luvan istuutua. Oma istumapaikka löytyy 

plaseerauskartasta illallissalin ulkopuolelta. Mahdollinen oma avec istuu sinua 

vastapäätä ja pöytäavec oikealla puolellasi. Hyvien tapojen mukaisesti iltajuhlan 

aikana tulisi huomioida pöytäavec ja muut lähellä istuvat pöytäseurueen jäsenet 

avustamalla heitä tarvittaessa istuutumaan. On myös kohteliasta esittäytyä ennalta 

tuntemattomille pöytäseurueen jäsenille. Pöydässä istuessa iltalaukku lasketaan 

syyliin, ei pöydälle ja mahdolliset hansikkaat riisutaan ruokailun ajaksi. 

 

Illallinen 

 

Iltajuhlan aikana tarjoillaan kolmen ruokalajin illallinen ruokajuomineen sekä 

jälkiruoan yhteydessä kahvi ja avec-juoma. Tarvittaessa juotavaa voi myös ostaa 

lisää paikan päältä taukojen aikana. Huomioithan, että juhlatila on 

kokonaisuudessaan anniskelualuetta, joten omat juomat jätetään narikkaan. 

Tarjoilun alettua on kohteliasta odottaa, että kaikki pöytäseurueen jäsenet ovat 

saaneet annoksensa ennen ruokailun aloittamista. Lämpimän pääruoan voi kuitenkin 

aloittaa, kun vierustoverit ovat saaneet annoksensa. Ensimmäiseksi käytetään 

uloimmaksi katettuja aterimia. Lautasliinasta taiteltavien konjakkikorvien aika on 

vasta jälkiruuan saapuessa. 
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Ohjelma 

 

lltajuhlan ohjelma koostuu puheista, esityksistä, palkitsemistilaisuudesta ja 

yhteislauluista. Puheiden, puheenvuorojen ja esitysten aikana tulee kunnioittaa 

puhujaa ja esiintyjää. Näiden aikana ei ole sopivaa keskustella, syödä tai juoda. 

Erityisesti esitysten tai puheiden aikana ei tule nousta omalta paikaltaan. Omalle 

paikalle palaaminen on kohteliasta ajoittaa esityksen tai puheenvuoron 

päättymiseen. Puheiden päätteeksi on tapana kohottaa malja. Juhlien 

loppuvaiheeseen on varattu aika vapaalle sanalle. Puheenvuorot tulee kuitenkin 

varata seremoniamestareilta etukäteen taukojen aikana. Laulunjohtajien johdolla 

laulettavat yhteislaulut kuuluvat olennaisena osana vuosijuhliin. Laulunjohtajalle voi 

myös esittää halutessaan laulutoiveita. Tuoleilla ja pöydillä seisominen on sitseistä 

poiketen kiellettyä. Laulun lopuksi skoolataan seremoniamestareiden ohjeistuksen 

mukaan. 

 

Tauoille poistutaan ohjelmaan merkittyjen taukojen aikana. Jos omalta paikalta 

poistumiseen tulee kuitenkin pakottava tarve muulloin, poistuminen on tehtävä 

huomiota herättämättä ja pöytäseurueelle pahoitellen eikä ainakaan puheiden tai 

esitysten aikana. 

 

Tanssit 

 

Iltajuhla päättyy tansseihin, joten voit kerrata halutessasi ainakin valssin 

perusaskeleen, mutta vapaampikin tulkinta on tietysti sallittua. Ensimmäinen tanssi 

on kohteliasta varata omalle avecille, jos olet saapunut avecin kanssa. 

 

Vuosijuhlien jatkot 

 

Vuosijuhlilta järjestetään yhteiskuljetus jatkopaikalle, jossa jatketaan juhlavuoden 

juhlistamista rennommalla tunnelmalla. Voit halutessasi vaihtaa myös vapaampaan 

bileasuun ja viimeistään tässä vaiheessa etiketti kannattaa unohtaa! 

 

Sillis 

 

Sillis järjestetään vuosijuhlien jälkeisenä päivänä, jolloin juhlien jälkeistä väsymystä 

voi helpottaa virvokkeiden avulla myyläiskasassa leväten. Jos ehdit välissä kotiin, 

voit vaihtaa juhlapuvun opiskelijahaalareihin. 

  

 

 

 


