
 

AKTIPÄIVÄN OHJEET 
Valtiotieteellisen tiedekunnan XIII juhlallinen maisteri- ja tohtoripromootio 2011 

Aktipäivä 3.6.2011 

 

Järjestäytyminen kulkueisiin 

Aktipäivänä promovendit, seppeleensitojat ja yliopiston henkilökunta järjestäytyvät kulkueisiin 
klo 9.00 alkaen, joten päärakennukselle on syytä saapua hyvissä ajoin. Promovendit järjestäytyvät 
Yliopistonkadun puoleiselle käytävälle juhlasalin viereen, seppeleensitojat Aleksanterinkadun 
puoleiselle käytävälle. Paikan päällä airuet opastavat tulijat oikeille paikoille. 

Miekanhiojat sekä riemutohtoreiden ja -maistereiden seuralaiset saavat kukkavieheet rintapieliinsä 
Aleksanterinkadun puoleisesta lämpiöstä, jonka jälkeen he siirtyvät juhlasaliin heille varatuille 
paikoille. Miekanhiojat sekä riemutohtoreiden ja -maistereiden seuralaiset eivät siis osallistu 
kulkueeseen vaan ovat juhlasalissa kulkueiden saapuessa. 

Kulkueita ja aktin kulkua harjoitellaan pakollisissa aktiharjoituksissa päärakennuksen juhlasalissa 
torstaina 2.6. 

 

Laukut & päällysvaatteet  

Perjantaina promootioaktissa aktipuvun kanssa ei käytetä laukkua. Pakolliset pikkuesineet, kuten 
nenäliina, on piilotettava esimerkiksi pukuun ommeltuun salataskuun. Illalla promootioillallisilla asuun 
sopivan valkoisen/mustan iltalaukun mukaan ottaminen on sen sijaan mahdollista.  

Myös tanssiaisissa lauantaina voi käyttää iltalaukkua, mutta laukku on kuitenkin jätettävä pois 
tanssittaessa. Tanssiminen sujuu ilman laukkua helpommin ja tyylikkäämmin. Laukun voi jättää 
tanssien ajaksi juhlasalin reunalle tai paikalla oleville airuille.  

Kaikissa promootiotapahtumissa niin yliopiston päärakennuksessa kuin myös Kattilahallissa ja 
ravintola Bankissa toimii vartioitu vaatesäilytys, jonne laukut ja päällysvaatteet voi jättää.  

Perjantaina promootioaktin päätyttyä koko juhlaväki siirtyy kulkueessa yliopiston juhlasalista 
Tuomiokirkolle, josta tunnustuksettoman tilaisuuden kulkue jatkaa edelleen matkaa Kielikeskukselle. 
Kulkueeseen järjestäydytään jo juhlasalissa, joten kirkkoon kävellään ilman ulkovaatteita. 
Jumalanpalveluksen jälkeen kirkosta palataan kulkueessa yliopiston päärakennukselle. Vesisateen 
sattuessa sekä yliopiston että Tuomiokirkon ulko-ovilla jaetaan sateenvarjoja juhlaväelle.  

Jumalanpalveluksen ja tunnustuksettoman tilaisuuden jälkeen promovendit ja vieraat palaavat 
yliopiston päärakennukselle, jolloin laukut ja päällysvaatteet voi noutaa vaatesäilytyksestä. 
Päärakennuksella myös omaisilla on kätevin tilaisuus tavata promovendi aktin jälkeen. 

 



 

Seppeleenlaskut Hietaniemen hautausmaalla  

Ennen promootioillallista promootiotoimikunta ja halukkaat promovendit käyvät kunnioittamassa 
aikaisempia sukupolvia laskemalla muistoseppeleet Hietaniemen hautausmaalla Osallistuminen 
seppeleenlaskuun ei ole promovendeille välttämätöntä, eli tämän ajan voi myös käyttää esimerkiksi 
omaisten tapaamiseen. Hietaniemeen on bussikuljetus yliopiston päärakennukselta klo 15.30, 
Senaatintorin puolelta. 

 

Laakeriseppele ja maisterinsormus  

Riemumaistereiden ja maistereiden symbolista tunnusta eli seppelettä käytetään promootioaktin 
jälkeen promootioillallisilla sekä tanssiaisissa. Retkipäivän purjehduksella lauantaina seppelettä ei 
kanneta.  

Maisterinsormusta tulisi käyttää maisterin arvon merkkinä ainakin aktipäivän ajan, sen jälkeen aina 
halutessaan myös promootion jälkeenkin. Aktissa maisterinsormuksen voi korvata muulla kultaisella 
tai kullanvärisellä sormuksella. 

 

Tohtorinhattu- ja miekka  

Vastavihityt tohtorit kantavat tohtorinhattujaan ja -miekkojaan sekä promootioillallisilla että 
tanssiaisissa. Retkipäivän purjehdukselle lauantaina hattuja ja miekkoja ei oteta mukaan. 

 
 
 
 


