
"Pidä Unelmiesi
                   Häät" 

37 helppoa, 
edullista(tai ilmaista!)
tapaa tehdä 
häistäsi 
Täysin Sinun Näköisesi

      

37 helppoa, edullista (tai 
ilmaista!) tapaa Saada 
Vieraasi Sanomaan -VAU



Tässä vihkosessa kerromme: 

• miten Vau-efektiä käytetään, jotta vieraillanne olisi hauskaa 
• miten häistänne saadaan helpoimmin ja halvimmin oman 
näköisenne
• miten löydätte oman Vau-juttunne ja luotte häistänne Teidän 
näköisenne
• 37 tapaa pitää vieraillenne uniikit, unohtumattomat häät 

Vau-efekti

Kun suunnittelin omia häitäni, en halunnut kalleinta pukua tai valtavia, 
koristeellisia kukka-asetelmia. Halusin ainoastaan viettää oman 
näköiseni, hauskan päivän perheeni ja lähimpien ystävieni kanssa 
kauniilla paikalla, jonka jälkeen vieraat olisivat kommentoineet: 

Vau! Nämä olivat kaikkien aikojen parhaat häät.

Aluksi en uskonut sen olevan mahdollista minun budjetillani. Luulin, 
että tarvittaisiin paljon rahaa, jotta jotain uniikkia ja ikimuistoista 
voitaisiin järjestää. Onnekseni olin väärässä.

Mitä et ehkä tiedä eikä hääteollisuus kerro on se, että voit viettää 
päivän, joka on täynnä persoonallisia, ainutlaatuisia yksityiskohtia, 
jotka todella kertovat sinusta. Eikä sen tarvitse maksaa paljon. 

Kaiken salaisuus on se, jota kutsun “Vau-efektiksi”. Oletko koskaan 
kävellyt kauniiseen, historialliseen rakennukseen, kiivennyt kukkulan 
huipulle, josta on upea näköala tai kuullut mahtavaa musiikkia, joka on 
tehnyt sinut sanattomaksi? On kuin olisit ollut niin vaikuttunut 
näkemästäsi, kuulemastasi tai tuntemastasi, että se sai sinut tolaltasi.

Se on Vau-efekti.

“Vau” on se häkellyttävä ihailun hetki, kun olit sanaton liikutuksesta.
Kun vieraat kokevat Vau-efektin häissäsi, he eivät pelkästään ole 
vaikuttuneita vaan todella ymmärtävät kuka sinä olet ja miksi olet 
valinnut tämän hääpäivän, tämän paikan ja tämän miehen.

Vau-efekti on kuin taikatemppu, joka loihtii vieraasi kuljettaen heidät 
toiseen maailmaan, sinun maailmaasi ja tekee heidät osaksi sitä.

Kun häänne ovat täysin ainutlaatuisesti juuri TEIDÄN häänne, 
vieraannekin vaikuttuvat



Yksi morsiamista selitti sen näin: Hän ja hänen sulhasensa käyttivät 
valtavan määrän energiaa uuden kotinsa remontointiin. He maalasivat 
tuntikausia ja valitsivat juuri oikeat huonekalut ja sisutuselementit. 
Mutta se oli mieluista työtä. Kun heidän vanhempansa tulivat 
ensimmäiselle vierailulle ja tekivät kierroksen uudessa kodissa, 
kommenttina oli: “ Vau! Tämä on kyllä juuri teidän näköisenne koti.” 
Morsian halusi vieraittensa reagoivan samalla tavalla häihinsä, koska 
unelmahäihinsä suunnitteluun hän oli myös upottanut paljon rahaa ja 
energiaa. 

On tärkeää luoda vau-tilanne ystävillenne. Silloin hekin kokevat häänne 
unohtumattomana tapahtumana. Bonuksena ystävillänne on todella 
hauskaa, kun he huomaavat, että ovat osa teidän mahtavista 
häistänne.

Jos ystävänne eivät koe vau-elämystä he eivät ymmärrä, että häänne 
ovat todellakin teidän näköisenne. Häistänne tulee silloin ihan tavalliset 
massahäät, samanlaiset, joihin he ovat varmasti usein aiemminkin 
osallistuneet.

Mutta kun vieraillenne luodaan vau-elämys, teette heihin suuren 
vaikutuksen. Sen huomaa vieraittenne kasvoilta ja kuulette sen 
varmaan myös vieraiden suista. “Nämä ovat elämäni parhaat häät.”

Toisaalta, jos vieraanne eivät koe vau-elämystä, he ehkä poistuvat 
aikaisin ja levittävät sanaa, että häät olivat ihan OK.

Luomalla vieraillenne vau-elämyksen kohottaa kaikkien tunnelmaa ja 
vieraat näkevät, ketä oikeasti olette. Vaikutatte siis itse siihen, että 
vieraillanne on todella hauskaa.

Jos ette luo vau-elämystä, häänne eivät ole omannäköisenne eikä teillä 
ole minkäänlaista valtaa auttaa vieraitanne pitämään hauskaa.



ELÄMYKSEEN SITOUTUMINEN 

Vau efekti tapahtuu ryhmässä, kun sen jäsenet ovat aidosti mukana 
siinä, mitä tapahtuu. Avain Vau-effektin luomiseksi on kaikkien 
aktiivinen sitoutuminen tähän elämykseen. En nyt puhu sellaisesta 
sitoutumisesta, joka tapahtuu kihlautuessa. Elämykseen sitoutumisessa 
ryhmän jäsenet todella keskittyvät siihen, mitä tekevät. 

“Tämä on todellinen elämän salaisuus – olla täysin sitoutunut tähän 
hetkeen tässä paikassa. Ja sen sijaan, että tätä kutsuisi työksi, sitä voi 
kutsua leikiksi.” – Alan Watts

Moni on varmaan kokenut tällaisen sitoutumisen tai sen puuttumisen 
monta kertaa.

Muistatko esimerkiksi tylsän ryhmätyön koulussa? Opettaja 
todennäköisesti antoi aiheen ja määräsi sinut noudattamaan sääntöjä.

Luultavasti koko ryhmänne taisteli ryhmätyön kanssa, koska kukaan ei 
halunnut huonoa arvosanaa, mutta kukaan ei ollut erityisen innostunut. 
Se oli typerää, koska kukaan EI ollut aktiivisesti sitoutunut tehtävään. 
Ryhmää tehtävä ei kiinnostanut, koska aihe ei mitenkään koskenut 
heitä.

Toisaalta, jos opettaja olisi saanut ryhmän aktiivisesti sitoutumaan, 
tilanne olisi ehkä näyttänyt tältä: olisit samassa ryhmässä. Tehtävä ei 
kiinnosta sinua aluksi. Mutta tehtävänannon sijasta opettaja kysyykin 
sinun mielipidettäsi. Opettaja antaa sinulle tilaisuuden ehdottaa oma 
aiheesi. Yhtäkkiä koko ryhmä on kiinnostunut ja osallistuu aktiivisesti 
projektiin. Ja heillä on hauskaa.

Mitä tapahtui? Aktiivinen sitoutuminen.

Häissänne heistä tulee aktiivisia

Samoin voi käydä häissänne. Kun vieraat osallistuvat aktiivisesti ja 
ovat innostuneita. Heillä on hauskaa ja niin teilläkin. Mitä enemmän 
vieraanne ovat mukana, sitä mukavammat ja uniikimmat häistänne 
tulee. 



Voitte saada vieraanne mukaan kolmella tasolla: 
FYYSISESTI, HENKISESTI, ja EMOTIONAALISESTI.

Ja arvatkaapa, mitä? Mikään näistä ei ole hintava.

1. Vedä heidät mukaan TOIMINTAAN. Voit tehdä tämän pyytämällä 
vieraita osallistumaan ohjelmaan. He voivat esimerkiksi lukea 
jotakin ääneen, laulaa tai osallistua johonkin ryhmäaktiviteettiin.

2. Vedä vieraat mukaan myös ÄLYLLISESTI. He voivat osallistua 
kilpailuihin. He voivat kilpailla muistillaan tai mielikuvituksellaan.

3. Vedä vieraat mukaan TUNTEELLA. Häätilaisuus koskettaa heitä, 
jos he ovat tunteella mukana tapahtumissa. Kun he itse kokevat 
hääparin keskinäisen rakkauden, kun he itse osoittavat 
tunteensa, he ovat emotionaalisesti sitoutuneita.

Nämä vieraittenne kolme sitoutumisen tasoa voidaan yhdistää 
mahtavimman Vau-effektin aikaansaamiseksi.

Mutta tärkein näistä tekniikoista romanttisten ja unohtumattomien 
häiden järjestämiseksi on emotionaalinen sitoutuminen.

Kuka oikein olet?

Paras tapa tehdä vieraisiisi vaikutus ja saada heidät osaksi häitäsi on 
antaa heille tunneperäinen hääkokemus, joka on itsesi näköinen. 
Omannäköisesi häiden salaisuus on persoonallisuutesi punominen 
hääpäivään mahdollisimman läheisesti.

Luodaksesi tuoreita, uniikkeja ideoita sisältävät unelmahäät, jotka 
todella kuvaavat sinua, sinun on tiedettävä kuka oikein olet.

Sinun on vain ajateltava persoonallisuuttasi, sinun ja sulhasesi 
harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita saadaksesi inspiraation 
kymmenille tavoille luoda häistäsi ainutlaatuiset. Nämä ovat Vau-
tekijöitäsi.

Heti kun olet löytänyt Vau-tekijäsi, on helppoa sisällyttää ne häihisi.

Esimerkiksi:

Jos sinä ja sulhasesi rakastatte matkustamista, tämä voi olla Vau-
tekijä. Voit nimetä pöydät vierailemienne paikkojen mukaan. Voit luoda 
leikekirjan matkoistanne ja pyytää tiskijukkaa soittamaan musiikkia 
maista, jotka ovat tärkeitä teille.



Erään parin Vau-tekijä oli heidän yhteinen innostuksensa Tampereen 
Tapparaan. He nimesivät jokaisen pöydän pelaajan mukaan, heillä oli 
Tapparan värit hääkakussa sekä morsiamen sukkanauhassa ja 
häävieraat lauloivat ”Tappara on terästä”. Et ehkä halua mennä noin 
pitkälle, mutta luulen, että ymmärrät mitä ajan takaa. Jakamalla Vau-
tekijäsi vieraittesi kanssa saat heidät mukaan osalliseksi. Kun he ovat 
mukana he alkavat aktiivisesti osallistua häihisi, mikä on HAUSKAA, 
HAUSKAA ja vielä HAUSKEMPAA!

Vieraittesi mukaan ottaminen ei ole monimutkaista tai kallista, mutta 
se vaatii vähän aikaa ja ajatusta. Tee tämä harjoitus saadaksesi selville 
ne Vau-tekijät, jotka tekevät häistäsi juuri sinun näköisesi.

Unelmahäät-harjoitus:

1. Tulosta tämä lomake. Täytä tarkistuslista kiinnostuksen 
kohteistanne ja harrastuksistanne.
2. Valitse kaksi kiinnostuksen kohdetta, harrastusta tai aktiviteettia 
(kiinnitä erityistä huomioita kohtiin, joihin piirsit tähden tai ympyröit) 
Vau-tekijöiksi hääpäiväänne. Pidä ne mielessä, kun tutkit tämän 
kappaleen ideoita.

Teidän tarinanne

Oma lempikeinoni vieraitten vetämiseksi mukaan on rakkaustarinanne 
kertominen. Ihmiset rakastavat hyviä tarinoita. Kun vieraanne kuulevat 
rakkaustarinanne, he sitoutuvat emotionaalisesti. He luultavasti 
nauravat jopa vedet silmissä. Tarina johtaa heidät teidän tärkeän 
päivänne merkitykseen ja ainutlaatuisuuteen.

Miten tapasit sulhosi? Mikä oli ensivaikutelmasi? Missä ensimmäiset 
treffinne olivat? Miten kihlauksenne tapahtui?

Monet vieraat eivät tunne tarinaanne eivätkä varmaankaan kaikkia 
mehukkaita yksityiskohtia. Jos jaatte nämä yksityiskohdat hääpäivänne 
aikana, vieraille jää pysyvä muisto teistä ja häistänne.

Toisaalta, jos ETTE halua jakaa tarinaanne, riskinä on, että vieraat 
tylsistyvät. Teidän ei suinkaan tarvitse olla kirjailijoita tai tähtiesiintyjiä 
kertoaksenne tarinanne. 



Tässä muutama vinkki teille:
• Pyytäkää vihkimisen toimittajaa suunnittelemaan juuri teille sopivan 
seremonian. Voitte esimerkiksi kirjoittaa itse omat lupauksenne tai 
tarinan tapaamisestanne ja siitä, mitä merkitsette toisillenne. 
Vihkimisen toimittaja voi myös olla avoin kertomaan rakkaustarinanne 
osana seremoniaa.

• Pyytäkää juontajaanne tai tiskijukkaa kertomaan tarinanne 
häävastaanotolla. Tarina voi olla itse toisillenne kirjoittama tai toisten 
teille kertomanne perusteella kirjoitettu. 
Voitte myös kirjoittaa lyhyet rakkauskirjeet tosillenne ennen häitä. 
Älkää näyttäkö näitä toisillenne. Hääpäivänä, ennen häävalssia 
tiskijukka lukee kirjeenne ääneen. 

Tämä tuottaa aina todella positiivisia reaktioita. Sanat voivat olla 
romanttisia, vitsikkäitä tai nokkelia – luonteenne mukaan. Vieraanne 
vedetään näin mukaan emotionaalisesti. He kokevat olevansa osa 
hauskaa, unohtumatonta tapahtumaa.

Tässä vielä muutama vinkki tarinanne kertomiseksi:
• Jos sinulta onnistuu puheenpito, nappaa mikki ja kerro tarinanne 

häävastaanotolla.
• Pyytäkää vanhempianne tai puheliasta sukulaista tai ystävää 

jakamaan tarinanne.
• Jos teitä ujostuttaa, voitte myös kirjoittaa lyhyen tarinan 

hääohjelmaan.
• Myös video- tai valokuvaesitys ajaa saman asian – ja tarinanne 

voidaan kertoa taustalla.

Ideana on koskettaa vieraita emotionaalisesti. Teidän ei tarvitse olla 
siirappisen romanttisia; Nauru toimii ihan yhtä hyvin.

Mitä enemmän vieraat ovat mukana tunteella, sitä enemmän he 
jakavat hääpäivänne ja pitävät kaiken lisäksi hauskaa.

Unelmahäät-harjoitus:
1. Tulosta tämä lomake. Vastaa kysymyksiin liittyen tarinaasi.

2. Valitse lempitarinasi ja tee suunnitelma sulhasesi kanssa sen 
jakamisesta hääpäivänänne tavalla, joka sopii teidän 
persoonallisuuksiinne.



Ota lahjakkaat vieraasi mukaan
Tämä idea vie vieraat mukaansa sekä tunnetasolla että fyysisesti.
Ota perheesi ja ystäväsi suoraan osallisiksi hääpäiväänne. Tämä 
tarkoittaa paljon muuta kuin heidän kutsumista lukemaan tekstejä 
ääneen.

Esimerkiksi jos vieraiden joukossa on ammattimaisia laulajia tai 
muusikoita, pyydä heitä esiintymään seremonian tai vastaanoton 
aikana.

Parimme ovat saaneet esiintymään jazz-laulajia, kitaristeja, 
näyttelijöitä, koomikoita tai jopa irlantilaisen Riverdance-ryhmän. Joka 
kerta se upposi vieraisiin kuin häkä. He olivat täysillä mukana ja tämä 
takasi hauskat juhlat.

Älä tietenkään pyydä vieraitasi esiintymään, jos ei eivät tunne 
pystyväsi siihen. Et halua mitään kohtauksia.

Mutta jos lahjakkaat vieraasi haluavat esiintyä, se todella lisää sitä 
jotain sinulle ja vieraillesi.

Musiikki luo muistoja
Oletko koskaan kuullut laulun ja alkanut heti nauraa eläessäsi 
uudelleen hauskan muiston? Tai laulun, joka vie sinut takaisin aikaan, 
jolloin olit rakastunut? Musiikki on uskomattoman voimakas tapa viedä 
vieraasi mukanaan. Se vie mukanaan sekä tunnetasolla että fyysisesti: 
vieraasi tuntevat musiikin, kun he tanssivat sitä. Jos et käytä 
hyödyksesi musiikin voimakasta vaikutusta vieraittesi kiehtomiseen, 
menetät helpon tavan tehdä häistäsi täysin näköisesi. Mutta jos käytät 
musiikkia vieraittesi mukanaan viemiseen, se tekee häistäsi 
ikimuistoiset. 

Tässä muutamia kohtia, joihin voit liittää hääpäivääsi liittyviä erityisiä 
lauluja:

• Kävellessäsi alttaria kohti. Ellei sinulla ole tiukkaa kirkollista 
vihkimistä, et ole rajoitettu perinteisiin häämarsseihin. Mikä tahansa 
rakkauslaulu tai instrumentaali voi viedä tunteesi korkeammalle tasolle.
• Tanssi vanhempien kanssa. Jos isäsi aina lauloi tiettyä laulua, käytä 
sitä tanssiessasi hänen kanssaan. Henkilökohtainen valinta tekee siitä 
erityisen sinulle ja vieraillesi, etenkin jos juontaja kertoo sen 
merkityksen. 
• Alkumusiikki. Alkumusiikkisi voi olla mitä tahansa Metallican Enter 
Sandmanista James Brownin I Feel Good’iin. Valitse laulu, joka 
korostaa persoonallisuuttasi ja joka saa sinut tuntemaan mahtavalta, 
joka luo tunnelman koko juhlaan.
• Jos sinulla on monenkirjava musiikkimaku, pyydä bändiltäsi apua 
löytämään lauluille paikka hääpäivänäsi



Aktiivinen osallistuminen
Yksi tapa saada vieraanne osallistumaan on fyysinen aktiviteetti. 
Muistatko jumppatunnit ja polttopallon? Inhosin sitä koko sydämestäni. 
Pelkäisin, että minut joko valittaisiin joukkueeseen tai sitten ei 
valittaisi. Inhosin idea pelaamisesta. Mutta sitten aloimme LIIKKUA. Ja 
jotakin tapahtui. Olin mukana pelissä.

Liikkuminen vetää vieraat yhteiseen ilonpitoon. Ammattiviihdyttäjät 
ovat tienneet tämän salaisuuden jo vuosikausia; sen takia niin monet 
heistä luottavat tiputanssiin ja letkajenkaan saadakseen yleisön 
mukaan. Heti kun yleisö saadaan liikkeelle, bileet saadaan pystyyn.

Nämä eivät toki ole ainoita mahdollisia keinoja.

On olemassa monia eri tekniikkoja. Jos et saa vieraitasi liikkumaan, he 
löhöävät paikallaan koko illan ja ehkä poistuvat paikalta aikaisin.

Mikko ja Saara olivat ruokaintoilijoita, jotka tarjosivat vierailleen viiden 
ruokalajin aterian asiaankuuluvine viineineen Ravintolakoulu Perhossa. 
He olivat päättäneet, että ruoka oli häiden pääasia. Niinpä 
tanssimusiikkia ei kuultu ennen kuin aterian jälkeen. Totta kai upea 
ateria ihastutti vieraat. Mutta monen ruokalajin ja viinilasin jälkeen 
vieraat olivat niin täynnä ja väsähtäneitä, että he poistuivat juhlista.

On tärkeää saada vieraat lattialle ja liikkumaan niin että heillä on 
hauskaa. Voitte soittaa kaikkien tuntemia biisejä vieraitten 
aktivoimiseksi. Myös perinteiset ja nyt taas niin suositut hääleikit 
pitävät sekä vanhat että nuoret hereillä.

Miten saatte häävieraat tanssilattialle
Helppo tapa aktivoida häät on pyytää vieraat tanssilattialle. Heidän on 
pakko nousta, koska on teidän hääjuhlanne ja – sitten tanssiminen 
jatkuu.

Myös bändinne voi auttaa tässä.

Muista vieraitasi
Hääpäiväsi tulisi olla erityinen ja ainutlaatuinen. Mutta ollakseen 
erityinen sinulle, sen on oltava erityinen myös vieraillesi. Tämän 
toteutumiseksi sinun on saatava vieraat mukaan osallistumaan.

Jos vieraat eivät tunne olevansa osa hääpäivääsi, he eivät ole mukana 
eikä heillä ole hauskaa. Hääpäivästäsi tulee todella tylsä.

Toisaalta jos otat vieraat osallisiksi, he ovat aktiivisesti mukana ja 
nauttivat siitä, kuten sinä myös.

Mieti hetki ihmisiä, jotka ovat tulossa häihisi. Mitä lauluja tai artisteja 
he haluaisivat kuulla? Millaisesta tekemisestä he nauttivat?



Jos haluat vieraillasi olevan todella hauskaa, voisi olla hyvä idea ottaa 
mukaan muutamia heidän suosikkilaulujaan.

Eräs morsiamista vihasi tiputanssia. Hän ei voinut sietää sitä. Mutta 
Harri-eno oli tosi innokas tiputanssija kaikissa häissä, joten hän pyysi 
sen soittamista, vain enonsa tähden. Hänen Harri-enonsa nousi ylös ja 
tanssi ympäri salia hieman epätahtiin. Morsian ja hänen vieraansa 
nauroivat hysteerisesti. Siitä juhlien kohokohta.

En ehdota, että on pakko soittaa tiputanssia vain sen vuoksi, että 
vieraasi niin haluavat. Mutta yritä miettiä, mistä vieraasi pitävät ja 
heitä heille syöttejä silloin tällöin.

Toinen tapa muistaa vieraitasi on ilmoittaa tulevia syntymäpäiviä tai 
muita juhlapäiviä. Voit käyttää hyväksesi tilaisuutta ja nolostuttaa 
ystäväsi muistuttamalla häntä yhteisistä karaokebaarissa lauletuista 
lauluista. Viimeinen, varma tapa ottaa ystäväsi mukaan erityiseen 
juhlapäivääsi on heidän kiittämisensä. Voit tehdä sen puheen 
yhteydessä tai tanssien, kuten muodostamalla ystäväpiiri. Tämä on 
upea tapa päättää juhlat.

Pyydä häittesi juontajaa ilmoittamaan, että vastavihityt haluaisivat 
kiittää kaikkia tanssimalla yhdessä siten, että vieraat muodostavat 
piirin heidän ympärilleen. Soittamalla jonkin ystävyydestä kertovan 
kappaleen tanssiessanne luo unohtumattoman päätöksen 
unelmahäillenne.

37 TAPAA HURMATA VIERAANNE
No niin, nyt ei enää himmailla. Kaikki keinot käyttöön, että 
hääpäivänne olisi omannäköisenne.

Nämä ideat ovat kuitenkin vain jäävuoren huippu. Käyttäkää 
luovuuttanne, mielikuvitustanne ja VAU-tekijöitä keksiäksenne vielä 
useampia, juuri teille sopivia tapoja. Kolmen salaisuuden käyttämiseksi 
tarvitsette nämä kolme kirjainta: VAU.

V – VAISTO auttaa teitä keksimään omannäköisiänne ratkaisuja.

A – AKTIIVISUUS saa vieraat mukaan toimintaan.

U – USKALTAKAA tehdä häistä omannäköisenne.



37 TAPAA TEHDÄ VAIKUTUS JA VAU
1. Lista Trivia-kysymyksiä teistä itsestänne vastattavaksi jokaiseen 
pöytään. 
2. Vieraiden lahjat, jotka liittyvät harrastuksiinne tai kiinnostuksen 
kohteisiinne.
3. Lapsuudenkuvia teistä joko albumissa tai pöydillä.
4. Vanhempienne ja isovanhempienne hääkuvia. 
5. Lemmikkieläimenne kuvia. 

6. Koristelkaa oma hääpöytänne keräämillänne muistoesineillä. 

7. Kokoelma rakkauskirjeitänne, jos suhteenne on ollut 
pitkänmatkan suhde.

8. Sulhasen oma kakku, joka on koristeltu sulhasen harrastusten 
mukaan.

9. Morsiamen lempikukkien valinta pöytien koristeiksi.

10. Lempiurheilujoukkueenne teemalaulu.

11. Tiputanssi tai letkajenkka – nuoruutenne tanssit.

12. Tehkää pahvikopio ystävästänne joka esitteli teidät toisillenne 
mutta ei päässyt häihinne paikalle.

13. Muusikkoystävienne esityksiä

14. Rakkaustarinanne, jonka kerrotte joko seremonian tai 
häävastaanoton aikana.

15. Pöytävieraille “tehtäviä”, joita he suorittavat koko 
häävastaanoton ajan. 

16. Vastanaineet-pelin pelaaminen.

17. Kiitostanssi ystävillenne kaikkien vieraittenne kanssa.

18. Omistakaa laulu ystävällenne - se voi olla keskinäinen vitsi.

19. Pankaa päällenne rakkaalta sukulaiselta peritty vaatekappale ja 
kertokaa siitä vieraillenne.

20. Nimetkää pöytänne VAU-teeman mukaan.

21. Valitkaa lempirunonne ja lukekaa ne osana seremoniaa.

22. Pankaa hauskutuslahja esimerkiksi klovninenä, mustat viikset, 
tms. jokaisen lautasen viereen ja ottakaa kuvia vieraistanne.

23. Aarteen etsintää kertakäyttökameroilla, aarteina on “löytää” eli 
ottaa tietynlaiset valokuvat.

24. Kerro häävieraille syntymäpäivistä, vuosipäivistä tai kihlauksista.

25. Anna tanssiopetusta hääjuhlassasi.



26. Tee “sormusten lämmitys” -kierros vihkimisen aikana, jolloin 
ennen valojen vannomista sormukset kiertävät jokaisella vieraalla.

27. Kirjoita spesiaalivalat, jotka yhdistävät perheesi ja ystäväsi.

28. Ota juhlaasi mukaan erikoisia etnisiä tai paikkallisia traditioita 
sekä tansseja

29. Soittakaa laulu tai pitäkää puhe yhdessä.

30. Tehkää lahjoitus haluamallenne hyväntekeväisyysjärjestölle.

31. Tarjoilkaa vieraillenne mieliviiniänne tai mielijälkiruokaanne ja 
kertokaa vieraillenne niistä.

32. Soittakaa vieraiden omien häidensä tanssikappaleita.

33. Ottakaa häidenne teemaksi suosikkieläimenne, harrastuksenne 
tai muu aktiviteettinne.

34. Ottakaa vieraskirjaanne varten Polaroid-kuvia vieraistanne.

35. Antakaa vieraidenne kirjoittaa ajatuksia ja toiveita 
”aikakapseliinne”, jonka aukaisette 10-vuotishääpäivänänne.

36. Tarjoile kotitekoisia erikoismuffinsseja häissäsi ja anna vieraille 
niiden resepti.

37. Yllätä vieraasi esittelemällä salainen taitosi tai kykysi.

OK, nyt olen pusertanut tähän kaikkeni. VAU-efektin saaminen 
aikaiseksi vieraillenne on enemmän kuin löytää tuoreita, uniikkeja 
ideoita punoen ne osaksi häitäsi. Tottakai, uudet ideat antavat 
inspiraatiota.

VAU on oikeasti sitä, että hääpäiväsi heijastaa heijastelee 
tunnelmaltaan kuka SINÄ olet, sekä se on niitä ihmisiä joita ympärilläsi 
hääpäivänäsi on. Se on se mikä tekee hääpäivästäsi omannäköisenne – 
ei vain se että teette niitä asioita häissänne joita kukaan ei ole ennen 
tehnyt vaan se että te itse näytte joka ainoassa päivänne osa-alueessa. 

Tee tämä harjoitus, niin laitat yhteen kaikki ne palaset, joista saat juuri 
sinun näköiset hääsi.

Unelmahäät-harjoitus:
1. Tulosta tämä lomake. Vastaa kysymyksiin.
2. Valitse ainakin yksi Vau-tekijöistäsi, yksi tarina, yksi laulu ja yksi 

tapa ottaa ystäväsi mukaan unelmahäihisi. 
3. Mieti suunnitelma, miten käytät näitä häissäsi ja merkitse 

kalenteriisi


