
Tarkistuslista
unohtumattomiin juhliin

Haluatko järjestää juhlat, jotka taatusti jäävät vieraiden mieleen ja joista itsekin nautit? Tässä avuksesi lista 
kaikista yksityiskohdista: mitä tehdä ennen juhlia, juhlien aikana ja niiden jälkeen. Ruksi vain valmistelut kohta 
kohdalta tehdyksi, niin järjestelyt sujuvat kuin itsestään!

Ennen kutsuja
Vaihe 1

 Tarkistuslista Tulosta tämä tarkistuslista itsellesi. Lisää kohtia mielesi mukaan.

 Budjetti Laadi realistinen kustannusarvio ja pysy siinä. Laske mukaan sopivasti liikkumavaraa 
yllätysten varalta.

 Kutsuvieraat Laadi kutsuvieraslista.

 Ajankohta Valitse juhlien pitoaika. Varmista tärkeiltä vierailta etukäteen heille sopivat 
ajankohdat. Varaudu rukkaamaan aikataulua myös pitopaikan ehdoilla, jos vain yksi 
ainoa paikka on sinulle se oikea.

 Paikka Valitse pitopaikka. 

 Teema Mieti teema: väri, tyyli tai kuvio, joka toistuu koristeluissa.

 Valokuvaus Kysele suosituksia budjettiisi sopivista valokuvaajista.

 Juhla-asu Juhlavaatteet kannattaa ostaa jo nyt, ettei myöhemmin tule kiirettä 
asukokonaisuuden valinnassa.

 Tarjoilut Ostatko ruuat ja juomat catering-palvelusta vai teetkö itse? Jos teet itse, valmista 
tarjoilut etukäteen, jotta voit nauttia juhlista, kun niiden aika on.

Vaihe 2

 Kutsukortit Kutsukorteissa persoonallisuus on valttia. Muista myös tyyliin sopivat kirjekuoret ja 
postimerkit. Pidä listaa siitä, kuka on vastannut kutsuun.

 Ohjelma Kehitä kaikenikäisille sopivaa tekemistä juhliin. Pomppulinna, valokuvausta 
hauskojen asusteiden kera, tietokilpailu… 



Vaihe 3

 Ruokalista Tee menu samalla tyylillä kuin kutsukortit.

 Vieraslahjat Hanki vieraille pienet lahjat muistoksi. Kaikista on hauskaa saada sellainen.

 Tarvikkeet Jos järjestät juhlat kotona, kannattaa alkaa keräillä kokoon kaikkea tarpeellista kuten 
tuoleja, pöytiä ja astioita.

 Koristeet Koristeet tekevät juhlan. Pöytäkoristeet ovat tärkeät, mutta muista myös 
tervetuliaisjuliste, viirinauhat, koristetarrat paperiservietteihin… mahdollisuuksia on 
rajattomasti.

 Ostoslista Kirjoita ostoslista ja pidä se näkyvällä paikalla, niin voit helposti täydentää sitä 
aina, kun mieleen pulpahtaa uusi idea tarvikkeista, koristeista, lahjoista tai vaikka 
tarjoomuksista.

Vaihe 4

 Ostokset Sitten vain kaupoille ostoslista kädessä!

 Viimeistely Käy läpi suunnitelmat catering-firman kanssa, tai jos valmistat tarjoilut itse, tee kaikki 
voitava valmiiksi edellisenä päivänä. Jos järjestät juhlat kotona, koristele paikat 
vieraita varten.

 Kamera Muista ladata kameran akku täyteen!

Kutsujen aikana
 Jaa vastuuta Delegoi tehtäviä mahdollisimman monelle ihmiselle, niin kenenkään ei tarvitse raataa 

liikaa.

 Valokuvat Anna vieraiden käyttöön kamera, jolla nämä voivat napsia otoksia juhlista. Saat 
monipuolisen kuvan kutsuista!

 Vieraslahjat Jaa vieraille pienet muistot kotiin vietäväksi.

Kutsujen jälkeen
 Onnittelut! Hyvä sinä! Onnittele itseäsi loistavasta suorituksesta.

 Siivous Älä arkaile pyytää apua siivoamiseen.

 Muistot Kerää kauneimmat muistot valokuva-albumiin tai seinälle. (*)

 Kiitokset Lähetä vieraille kiitokset osallistumisesta ja lahjoista joitakin viikkoja juhlan jälkeen.


