
Erityispäivien ohjeet 
  

VANHOJENPÄIVÄ 

TAVOITTEET 

Viime vuosisadoilta peräisin olevat puvut ja vanhat asusteet edellyttävät kantajaltaan hillittyä ja hallittua 

käytöstä. Jo perinteet velvoittavat tähän. Pukeutumisella ja arvokkaalla käytöksellä pyritään osoittamaan ja 

todistamaan nuoremmille “vanhojen” viisaus.  

JÄRJESTELYT 

• Ryhmänohjaajat esittelevät toimintasäännöt ryhmilleen ja käynnistävät vanhojenpäivän 

suunnittelun syksyllä ensimmäisen jakson aikana. Erityisesti on painotettava järjestyssääntöjen ja 

hyvien tapojen noudattamista, jotka pätevät myös mahdollisissa koulun ulkopuolisissa 

tapahtumissa. 

• Toisen vuoden opiskelijat valitsevat keskuudestaan vastuuryhmän ja ilmoittavat ryhmän 

opiskelijoiden nimet rehtorille. Vastuuryhmän tehtävänä on huolehtia vanhojenpäivän 

suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Ryhmällä on apuna vanhojenpäivän toteutukseen 

liittyvien asioiden muistilista. 

• Toisen vuoden opiskelijoiden on hyvissä ajoin suunniteltava vanhojenpäivän tuntikohtainen 

ohjelma, ja se on annettava rehtorin ja toisen vuoden opiskelijoiden ryhmänohjaajien 

hyväksyttäväksi. Ohjelma on suunniteltava niin, että päivä etenee jäntevästi. Ohjelmasta tulee 

tiedottaa hyvissä ajoin kaikille toisen vuoden opiskelijoille. 

• Niille toisen vuoden opiskelijoille, jotka eivät osallistu tansseihin, suunnitellaan vanhojenpäiväksi 

oma ohjelma.  

• Mahdollisesta kiertelystä perusasteen kouluilla on sovittava riittävän ajoissa koulun johtajien 

kanssa, ja sovittua aikataulua on noudatettava. Lukion oppitunneilla kiertelystä on etukäteen 

saatava lupa opettajalta. 

• Vanhojenpäivän ruokailuista on sovittava hyvissä ajoin keittiöhenkilökunnan kanssa. 

• Ensimmäisen vuoden opiskelijoilla on normaali koulupäivä vanhojentanssien esitystä lukuun 

ottamatta. 

• Vanhojenpäivästä ei saa aiheutua lisätyötä koulun henkilökunnalle. Vanhojenpäivän vastuuryhmän 

tehtävänä on huolehtia, että opiskelijat siivoavat koulun. 

  



PENKINPAINAJAISPÄIVÄ 

TAVOITTEET 

Penkinpainajaispäivä on opiskelunsa päättävien järjestämä läksiäisjuhla. Tavoitteena on, että 

penkinpainajaisissa abiturientit, toiset opiskelijat, opettajat ja muu kouluväki yhdessä juhlivat abiturienttien 

kouluajan loppumista. Pitkien perinteiden mukaisesti penkinpainajaispäivä on iloinen ja hyvän mielen 

jättävä karnevaali. 

JÄRJESTELYT 

• Ryhmänohjaajat esittelevät toimintasäännöt ryhmilleen ja käynnistävät penkinpainajaispäivän 

suunnittelun. Erityisesti on painotettava järjestyssääntöjen noudattamista. Abiturientit sitoutuvat 

kirjallisesti sääntöjen noudattamiseen. 

• Tulevat abiturientit valitsevat toisen vuoden keväällä keskuudestaan vastuu-ryhmän, 

abitoimikunnan, ja ilmoittavat ryhmän opiskelijoiden nimet rehtorille. Vastuuryhmän tehtävänä on 

huolehtia penkinpainajaispäivän suunnittelusta, organisoinnista ja toteutuksesta. Osa 

penkinpainajaispäivään kuuluvista asioista täytyy panna vireille jo toisen vuoden keväällä.  

• Abiturienttien on hyvissä ajoin suunniteltava penkinpainajaispäivän tarkka ohjelma. Ohjelma ja 

kaikki siihen liittyvä materiaali, esimerkiksi mahdolliset video-, kuva- ja äänitallenteet, on annettava 

rehtorin ja abiturienttien ryhmänohjaajien hyväksyttäväksi viimeistään kaksi viikkoa ennen 

juhlapäivää. Päivä etenee hyväksytyn ohjelman mukaisesti. Ryhmällä on apuna 

penkinpainajaispäivän toteutukseen liittyvien asioiden muistilista. 

• Abiturienttien ryhmänohjaajat seuraavat penkinpainajaispäivän valmistelun etenemistä ja pitävät 

yhteispalavereja abitoimikunnan kanssa. 

• Abitoimikunta järjestää tammikuussa tiedotustilaisuuden koko abiturienttiryhmälle, ja siinä 

käydään läpi kaikki penkinpainajaispäivän keskeiset asiat ja aikataulut. 

• Mahdollisesta kiertelystä perusasteen kouluilla on sovittava riittävän ajoissa koulun johtajien 

kanssa, ja sovittua aikataulua on noudatettava. 

• Ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoilla on normaali koulupäivä työjärjestyksen mukaisesti 

penkinpainajaisgaalaa lukuun ottamatta.  

• Penkinpainajaispäivästä ei saa aiheutua lisätyötä koulun henkilökunnalle. Penkinpainajaispäivän 

vastuuryhmän tehtävänä on huolehtia, että opiskelijat siivoavat koulun. 

  

  


