
Tervetuloa valtiotieteellisen tiedekunnan XIII juhlalliseen 
maisteri- ja tohtoripromootioon! 

 
 
Kiitos ilmoittautumisestasi kevään promootiojuhlallisuuksiin! Tässä kirjeessä kerrotaan 
yksityiskohtaisesti promootion tapahtumista ja aikatauluista sekä ohjeistetaan valmistautumisessa 
promootioon. Promootion 2011 teema on ”Rajaton yhteiskunta – yhteinen vastuu”. Jokaisella 
promootion juhlapäivällä on yksi teeman osa, mikä voi näkyä muun muassa tapahtumien ohjelmassa ja 
puheissa. 
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YLEISIÄ OHJEITA PROMOOTIOTAPAHTUMISTA 
 
 
Aikatauluista 
Ilmoitetut ajat ovat alkamisajankohtia. Tapahtumapaikoilla olisi hyvä olla läsnä hyvissä ajoin, vähintään 
15 minuuttia ennen alkamisaikaa. Näin ehditte valmistautua rauhassa juhlallisuuksiin ja vältätte ruuhkat 
vaatesäilytyksessä. Aktiaamuna promovendien seuralaisineen on oltava paikalla kuitenkin jo kello 9.00. 
 
Valokuvaus 
Valokuvaaminen aktin aikana on kielletty. Promootiotilaisuudet ovat tunnelmaltaan juhlallisia ja 
arvokkaita. Valokuvatessa on syytä noudattaa varovaisuutta, ettei juhlatunnelma rikkoutuisi muilta 
promootiojuhlijoilta. Promootiotilaisuuksia valokuvaa ammattikuvaaja, jonka ottamat kuvat julkaistaan 
kaikille promovendeille toimitettavassa promootiojulkaisussa. Promootiotanssiaisissa on myös 
mahdollisuus valokuvauttaa itsensä ja seuralaisensa. Katso tarkemmat tiedot kohdasta ”Tanssiaiset”. 
 
Muuta muistettavaa 
Ennen lähtöä promootiojuhliin kyseisen tilaisuuden pukeutumisohjeet kannattaa tarkistaa huolella. 
Tässä ohjeessa on lyhyet selostukset pukeutumisesta promovendien osalta. Tarkemmat ohjeet eri 
tilaisuuksien pukeutumisesta löydät erillisestä pukeutumisohjeesta, joka on myös lähetetty 
promovendeille.  Muiden vieraiden, kuten aktia seuraamaan tulevien sukulaisten, kannattaa tarkistaa 
pukeutumisohjeet myös kyseisestä ohjeesta. Naisilla ei useimmissa tapahtumissa voi olla käsilaukkua 
mukanaan, joten hakaneulat, nenäliinat ynnä muut välttämättömyydet on syytä piilottaa joko 
seuralaisen frakin taskuun tai ommella omaan pukuun piilotasku. 
 
Tilaisuuksien aikana tulee varmasti kysyttävää käytännön asioista ja järjestelyistä. Jokaisessa 
tilaisuudessa on läsnä airuita, joiden tehtävänä on auttaa juhlijoita. Airuen tunnistat ylioppilaslakista ja 
leveästä airutnauhasta. 
 
Erityisesti aktipäivänä mukaan kannattaa varata jotain pientä energiapurtavaa, jotta jaksaa nauttia 
juhlallisuuksista. Tärkeintä on kuitenkin muistaa ottaa mukaan roima annos promootiohenkeä! 
 
Lapset ja promootio 
Promootio on aikuisten juhla, eikä promootiotapahtumiin toivota otettavan lapsia mukaan. 
Poikkeuksena ovat alle 1-vuotiaat vauvat, joiden on mahdollista olla mukana Floran päivänä sekä 
promootioristeilyllä ja sitä seuraavalla lounaalla. Pyydämme kuitenkin huomioimaan seuraavat asiat: 

 Risteilylle vauvat voivat tulla vain sylissä tai kantorepussa, rattaiden tuominen laivaan ei ole 
mahdollista. 

 Laivoilla ja retkipäivän lounaspaikalla huoltofasiliteetit ovat huonot, eikä vauvoille voida varata 
erillistä lounastarjoilua. 

 Vauva on tapahtumissa mukana vanhempien vastuulla. 
 Pyydämme ilmoittamaan vauvan mukanaolosta tapahtumassa etukäteen promootiosihteerille 

(jussi.nuortimo@helsinki.fi /050 312 1017 tai 09 - 191 40827), 8.5. mennessä. 
 
Yhteystiedot 
 
Mikäli teillä tulee jotain kysyttävää vielä ennen promootiota tai promootion aikana, otattehan yhteyttä 
promootiosihteeriin Jussi Nuortimoon (sähköpostitse jussi.nuortimo@helsinki.fi tai puhelimitse 050 312 
1017 tai 09 - 191 40827). 
 
Promootion kotisivuilta (http://www.helsinki.fi/valtsikanpromootio) löydätte myös tietoa promootiosta. 
Sivuilta löytyy myös ajankohtaisia uutisia ja haastatteluja promootioon liittyen. 
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TANSSIHARJOITUSTEN AIKATAULU 
 
Tärkeä osa promootioperinnettä ovat lauantai-iltana 4.6. Vanhalla ylioppilastalolla järjestettävät 
Promootiotanssiaiset. Tansseja harjoitellaan toukokuun aikana järjestettävissä harjoituksissa. 
Promootiohengen nostattamiseen tanssiharjoitukset ovat ylivoimainen tapa, itse tanssiaisista 
puhumattakaan. Nyt on aika ilmoittautua maisterifranseesin harjoituksiin sekä merkitä muut 
tanssiharjoitukset kalenteriin! 
 
Tanssiaisillan ohjelmassa tanssitaan perinteikkäät kutsuvieras- ja tohtoripoloneesit, mustien ja 
valkoisten juhlapukujen värittämä moniosainen maisterifranseesi sekä joukko juhlatansseja valsseineen. 
Maisterifranseesi on tuoreiden maisterien ja heidän seuralaistensa esittämä hieno kuviotanssi. 
Täysmittaiset franseesit ovat nykyään harvinaisia, joten niihin osallistuminen samoin kuin niiden 
näkeminen on elämys, johon ei koidu mahdollisuuksia oikeastaan muuten kuin valmistumalla Helsingin 
yliopistosta. Maisterifranseesiin osallistuvat siihen ilmoittautuneet ja sitä varten harjoitelleet maisterit 
pareineen. 

 
 Maisterifranseesin harjoitukset 2.5.–26.5. maanantaisin ja torstaisin kello 19.30–21.00 Porthanian 

liikuntasalissa (Yliopistonkatu 3, aulasta alakertaan). 
 Juhlatanssien yleiset tanssiharjoitukset 17.5. kello 18.00–20.30 Alina-salissa (Uusi ylioppilastalo, 

3. kerros, Mannerheimintie 5 B) ja 1.6. kello 18.00–20.30 ESO:n ja VSO:n juhlasalissa (Uusi 
ylioppilastalo, 4. kerros, Mannerheimintie 5 B). Jälkimmäinen harjoituksista pidetään englanniksi, 
paitsi jos kaikki puhuvat suomea. 

 Tanssiaisten kenraaliharjoitukset sisäänkäyntien, järjestäytymisten ja kaikkien juhlatanssien 
suuressa tilassa onnistumista varten pidetään 30.5. kello 18.00-21.00, siis jo ennen viimeistä 
yleistä tanssiharjoitusta. Ennen yhteistä aloittamista kutsuvieraat harjoittelevat lyhyet 
poloneesinsa kello 17.30. 

 
Maisterifranseesin harjoituksiin ilmoittaudutaan sähköpostitse osoitteeseen franseesi2011@gmail.com 
ilmoittamalla promovoitavan maisterin sekä mahdollisen tanssiparin nimen viimeistään 30.4. kello 
23.00. Voit ilmoittautua myös ilman paria, jolloin tanssinopettajat etsivät parin ensimmäisessä 
harjoituksessa muiden ilmoittautuneiden joukosta mahdollisuuksien mukaan. Harjoituksista voi olla 
poissa vain kerran, silloinkin siten, että vain toinen parin jäsenistä puuttuu, jolloin paikalla ollut voi 
kerrata harjoitusten ulkopuolella opitun sisällön. Harjoituksiin on syytä sitoutua; keskeyttäneen 
osallistujan myötä tämän parin lisäksi myös jokin toinen pari joutuu jäämään juhlan franseesista pois. 
Franseesiin osallistujat harjoittelevat näissä tilaisuuksissa myös juhlatanssit, joten yleisiin 
tanssiharjoituksiin ei ole tarpeen lisäksi osallistua. 
 
Tohtorien ja kunniavieraiden poloneesit harjoitellaan tanssiaisten kenraaliharjoituksessa. 
 
Lisätietoja promootiotanssiaisista ja tansseista löydät osoitteessa: 
http://blogs.helsinki.fi/valtsikanpromootio/mika-on-promootio/promootiotanssiaiset/ 
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13.5. FLORAN PÄIVÄ – teema: yhteinen 
 
Promootio käynnistyy Floran eli Kukan päivänä perjantaina 13.5. Aamulla promootiotoimikunta pitää 
juhlallisen latinankielisen kokouksen, jossa valitaan Yleinen Seppeleensitoja(tar). Toimikunta käy Yleisen 
Seppeleensitoja(ttare)n kosioretkellä, minkä jälkeen suunnataan juhlistamaan tapahtumaa Kumtähden 
kentälle. Yleinen Seppeleensitoja(tar) saapuu paikalle noin kello 12.00 juhlavassa kulkueessa. 
 
Yhdessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa Kumtähden kentällä järjestettävä juhla alkaa kello 
12.00 kuohuviinitarjoilulla. Juhlan aihe, eli vastavalittu Yleinen Seppeleensitoja(tar) esitellään 
promootioväelle. Floran päivän juhlinta jatkuu musiikin ja keväisten puheiden merkeissä. 
 
Ohjelma päättyy noin kello 13.30, jolloin lähdemme kävelemään kulkueena kohti Arcadaa. Ravintolassa 
nautimme vapaamuotoisen buffet-lounaan musiikin säestyksellä. 
 
Aikataulu: 

12.00 alkaen kevään juhlintaa Kumtähden kentällä. 
Puheita, musiikkiesityksiä, kuohuviinitarjoilu. 
14.00 Juhlalounas Arcadassa Yleisen Seppeleensitoja(ttare)n valinnan kunniaksi. 
Buffet-lounas, puheita, musiikkiesityksiä. 
 

Saapumisohjeet ja osoitteet: 
Kumtähden kenttä: Paikalle pääsee raitiolinjoilla 6 ja 8 (jää pois pysäkillä 
”Kyläsaarenkatu”) sekä muun muassa busseilla 55, 55A, 68, 70, 70T, 71, 73, 75 ja 77 (jää 
pois pysäkillä ”Kumpulan kampus”). 
Arcada: Jan-Magnus Janssonin aukio 1 

 
Pukeutumisohje: 

Ylioppilaslakki. 
Miehillä vaalea puku tai yhdistelmäpuku. 
Naisilla jakkupuku, leninki tai yhdistelmäasu. 
 

 
 
 

2.6. SEPPELEENSITOJAIS- ja MIEKANHIOJAISPÄIVÄ – teema: vastuu 
 
Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivänä valmistaudutaan seuraavan päivän aktiin ja aloitetaan 
promootiojuhlinta illallisilla. 
 
 
Seppeleensitojaiset kello 14.00, yliopiston päärakennuksen Unicafé 
 
Maisteripromovendit, seppeleensitojat 
 
Päivän aloittavat seppeleensitojaiset yliopiston päärakennuksen Unicaféssa, joissa 
maisteripromovendien seuralaiset eli seppeleensitojat valmistavat Yleisen Seppeleensitoja(ttare)n 
ohjeita seuraten laakeriseppeleet maisteriseuralaisilleen. Lisäksi seppeleensitojaisissa kuullaan 
ultimusmaisterin puhe, sekä nautitaan kevyestä tarjoilusta. Seppeleensitoj(attar)ia pyydetään tuomaan 
mukanaan normaalikokoisen, mutta isosilmäisen neulan, karhunlankaa (tummanvihreää tai mustaa) ja 
sormustimen (halutessaan). Promootiotoimikunta on valmistanut etukäteen ilmoittautumisen 
yhteydessä ilmoitetun pään ympärysmitan perusteella seppeleiden aihiot eli karkaasit. Karkaasit jaetaan 
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sitojille ennen seppeleensitojaisten alkua, joten paikalle kannattaa tulla noin vartti ennen varsinaista 
alkamisaikaa. 
 
Mikäli promovendit ovat toistensa seuralaisia, tai promovendi osallistuu promootioon ilman seuralaista, 
promootiotoimikunta valmistaa promovendeille seppeleet. Valmiit seppeleet jäävät 
seppeleensitojaisten jälkeen päärakennukselle kylmäsäilytykseen odottamaan seuraavan päivän aktia. 
 
 
Aktiharjoitukset kello 14.30, yliopiston juhlasali 
 
Kunniatohtorit, riemumaisterit- ja tohtorit, tohtori- ja maisteripromovendit 
 
Seppeleensitojaisten päästyä vauhtiin maisteripromovendit siirtyvät kaikkien promovendien yhteisiin 
aktiharjoituksiin yliopiston juhlasaliin, missä juhlamenojen ohjaaja, professori Anne Haila ohjaa 
aktiharjoituksia. Kunniatohtorit ja tohtoripromovendit saapuvat tässä vaiheessa paikalle. Harjoituksissa 
käydään läpi aktin kulku aina saapumiskulkueista vihkimisseremonioihin ja juhlasalista poistumiseen. 
Harjoitusten jälkeen on mahdollista esittää tarkentavia kysymyksiä aktista ja muista promootion 
yksityiskohdista. 
 
 
Miekanhiojaiset kello 16.00, yliopistomuseo Arppeanum Keisarisali 
 
Kunniatohtorit, riemutohtorit, tohtoripromovendit, miekanhiojat 
 
Tohtoripromovendit siirtyvät oman harjoitusosuutensa jälkeen aktiharjoituksista miekanhiojaisiin, joissa 
miekanhiojat auttavat tohtoreita hiomaan tohtorinmiekat teräviksi. Miekanhiojaisissa kuullaan 
primustohtorin puhe ja nautitaan promootiohengestä. Tohtoripromovendit teroittavat miekkaansa 
miekanhiojan pyörittäessä tahkoa. Perinteisiin kuuluu myös, että tohtoripromovendi lausuu muutaman 
sanan miekkaa hioessaan. Mikäli tohtoripromovendi osallistuu promootioon ilman seuralaista, hiojana 
toimii yliairut, dosentti Ullamaija Seppälä. Ks. myös pukeutumisohje koskien tohtorinmiekkaa ja hattua. 
 
 
Seppeleensitojais- ja miekanhiojaisillalliset kello 19.00, Suvilahden Kattilahalli 
 
Kaikki 
 
Seppeleensitojaisten ja miekanhiojaisten päätyttyä seurueet siirtyvät yhteiskuljetuksella nauttimaan 
juhlavista seppeleensitojais- ja miekanhiojaisillallisista Suvilahden Kattilahalliin. Maisterien bussikuljetus 
lähtee kello 18.00 ja tohtorien kello 18.30 Senaatintorin laidalta. Illallisilla juhlitaan erinomaisesti sidottuja 
maisterinseppeleitä ja hiottuja tohtorinmiekkoja. Illan aikana kuullaan puheita, musiikkiesityksiä ja 
lopuksi tanssitaan vuoden 1961 promootion tunnelmissa. 
 
Saapumisohjeet ja osoitteet: 
 

Seppeleensitojaiset: Aleksanterinkatu 5. Yliopiston päärakennuksen Unicafé, 
sisäänkäynti Aleksanterinkadun puolelta. Maksuton vaatesäilytys. (Esteetön kulku 
Fabianinkadun puolelta, ilmoitattehan tarpeestanne esteettömyyteen 
promootiosihteerille) 
Aktiharjoitus: Aleksanterinkatu 5. Yliopiston juhlasali. 
Miekanhiojaiset: Snellmaninkatu 3. Helsingin yliopistomuseo Arppeanum. 
Aktiharjoituksista on ohjattu kävely miekanhiojaisiin. 
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Seppeleensitojais- ja miekanhiojaisillalliset: Suvilahden Kattilahalli (Rakennus 1, 
Voimalaitos), Sörnäisten rantatie 22. Senaatintorin laidalta on edeltävien tilaisuuksien 
päätyttyä järjestetty kuljetus illallisille. 

 
Pukeutumisohje: 
 

Päivän aikataulun takia jo seppeleensitojaisiin, aktiharjoituksiin sekä miekanhiojaisiin on 
pukeuduttava illallisten mukaan. 
Miehillä frakki ja valkoiset liivit. 
Naisilla pitkä iltapuku, jonka pääväri ei saisi olla puhtaan valkoinen tai musta. 
Tohtorit tuovat aktiharjoitukseen miekkansa ja hattunsa. Miekat kerätään seuraavan 
päivän aktia varten talteen hiojaisten jälkeen. Hattu jätetään aktiharjoitusten päätteeksi 
säilöön päärakennukselle. 

 
 

3.6. AKTIPÄIVÄ – teema: yhteiskunta 
 
Aktipäivänä maisteri- ja tohtoripromovendit vihitään antamalla heille juhlallisesti vastaavien tutkintojen 
arvonmerkit: maistereille seppele ja sormus, tohtoreille hattu ja miekka. Aktissa promovoidaan myös 
riemumaisterit- ja tohtorit, sekä kunniatohtorit. 
 
Aktia seuraamaan tulevat vieraat: 
Aktia saa tuoda seuraamaan oman seuralaisen lisäksi kaksi vierasta. Ilmoitathan vieraiden nimet 8.5. 
mennessä verkkolomakkeella osoitteessa https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/27683/lomake.html. 
 
Akti kello 10.00, yliopiston juhlasali 
 
Pukeutumisohje vieraille (esim. sukulaiset) on miehillä tumma puku, naisilla musta tai tumma pitkä 
puku. Valokuvaus on aktissa kielletty. Maisteripromovendit ja heidän seppeleensitojansa sekä 
tohtoripromovendit saapuvat aktiin kulkueena, kun taas miekanhiojat istuvat valmiiksi salissa omilla 
paikoillaan. Kaikkien promovendien kannattaa muistaa syödä tukeva aamiainen aktipäivänä, sillä aktissa 
joutuu seisomaan melko pitkiä aikoja paikallaan. Promovendien seuralaisineen on hyvä olla paikalla 
ajoissa, viimeistään kello 9.30. Juhlasalin ovet sulkeutuvat kello 9.45, jolloin vieraiden tulee olla 
viimeistään paikoillaan salissa. Akti loppuu noin kello 12.50. 
 

09.30 Maisteri- ja tohtoripromovendit sekä seppeleensitojat kokoontuvat 
aktiharjoituksissa näytetyissä paikoissa kulkueiksi. 
10.00 Promootioakti alkaa, kulkueet tulevat sisään juhlasaliin. 

 
Aktin ohjelma: 
Promoottorin puhe 
Kanslerin luvan lukeminen 
Tiedekunnan kysymys primusmaisterille 
Primusmaisterin vastaus 
Riemumaisterien ja maisterien vihkiminen 
Tiedekunnan kysymys primustohtorille 
Primustohtorin vastaus 
Riemutohtorien, kunniatohtorien ja tohtorien vihkiminen 
Ultimustohtorin puhe 
Promootiosävellys 
Promoottorin loppusanat 
Maamme 
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Juhlakulkue Tuomiokirkkoon ja tunnustuksettomaan tilaisuuteen 
 
Ekumeeninen promootiojumalanpalvelus, Tuomiokirkko 
Tunnustukseton tilaisuus, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali, Fabianinkatu 26 
 
Jumalanpalvelukseen siirrytään kulkueissa juhlamenojen ohjaajan ohjeistuksen mukaan. Viimeisenä 
juhlasalista poistuvat yliopiston ulkopuoliset kutsuvieraat ja promovendien vieraat. Kulkuetta voivat 
tulla seuraamaan myös vieraat, jotka eivät ole olleet seuraamassa aktia. Kulkue erkanee kirkon portailla 
– jumalanpalvelukseen osallistuviin ja tunnustuksettomaan tilaisuuteen osallistuviin. 
Tunnustuksettomasta tilaisuudesta ja kirkosta myös poistutaan samoissa kulkueissa, jotka kävelevät 
takaisin yliopiston päärakennukseen. Sateen sattuessa vieraille jaetaan lainasateenvarjot ennen 
yliopistolta poistumista kulkuetta varten. Jumalanpalveluksesta poistuttaessa ulko-ovilla kerätään 
kolehti Yhteisvastuu 2011 -keräykselle. Tunnustuksettomassa tilaisuudessa kerätään avustuslahjoitus 
Suomen Pakolaisavulle. Promootiotoimikunta on lahjoittanut maisteri- ja tohtoripromovendien puolesta 
kolehdin ja avustuksen etukäteen. 
 
 
Seppeleenlasku kello 16.00, Hietaniemen hautausmaa 
 
Kokoontuminen tapahtuu Hietaniemen Uuden kappelin edessä, josta edetään kulkueena 
sankarivainajien muistomerkille. Hautausmaalla lasketaan seppeleet sotiemme sankarivainajille sekä 
kolmelle aiempien valtiotieteellisen tiedekunnan promootioiden kannalta merkittävälle henkilölle. 
Paikalla pidetään puheet yhteiskunnalle ja isänmaalle. Osallistuminen on promovendeille vapaaehtoista, 
erillistä kuljetusta ei järjestetä. 
 
 
Promootioillalliset kello 19.00, ravintola Bank 
 
Promootioillallisilla juhlitaan promovointia, aktissa tapahtunutta maisterien ja tohtorien vihkimistä. 
Illallisilla kuullaan juhlapuheita ja vastauspuheita, sekä promootiorunon ensiesitys. Illallisille kokoontuvat 
kaikki promovendit seuralaisineen sekä runsaasti kutsuvieraita. 
 
 
Saapumisohjeet ja osoitteet: 
 

Akti: Aleksanterinkatu 5 / Unioninkatu 34 (esteetön sisäänpääsy Fabianinkatu 33). 
Helsingin yliopiston päärakennus, juhlasali. Vaatesäilytys Aleksanterinkadun 
sisäänkäynnin luona. 
Jumalanpalvelus: Unioninkatu 29. Helsingin Tuomiokirkko. Siirtyminen kulkueena 
suoraan aktista. 
Tunnustukseton tilaisuus: Fabianinkatu 26, Helsingin yliopiston Kielikeskuksen juhlasali. 
Siirtyminen kulkueena suoraan aktista. 
Seppeleenlasku: Hietaniemenkatu 20. Hietaniemen Uusi kappeli. 
Promootioillalliset: Unioninkatu 20. Ravintola Bank. 

 
Pukeutumisohjeet: 
 
Aktipäivänä miehet käyttävät frakkia koko päivän. Naiset voivat osallistua illallisille samassa asussa kuin 
aktiinkin. 
 

Naiset; maisterit ja seppeleensitojattaret 
Puhtaan valkoinen, peittävä täyspitkä helmallinen puku, jossa on oltava pitkät hihat. 
Kokonaisuuteen kuuluvat valkoiset hansikkaat, sekä valkoiset kengät. Mukaan on 
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varattava pieni hakaneula tai pukuneula, jolla seppele kiinnitetään puvun rintamukseen 
ennen aktia. Maisterisormus tai muu kultainen / kullattu sormus laitetaan hansikkaiden 
päälle vasempaan etusormeen. Seppele pidetään päässä myös illallisilla. 

 
Naiset; tohtorit ja miekanhiojattaret 
Musta, peittävä täyspitkä helmallinen puku, jossa on oltava pitkät hihat. Kokonaisuuteen 
kuuluvat mustat hansikkaat sekä mustat kengät. Naistohtorien on pystyttävä 
kiinnittämään miekka vyötäisille esimerkiksi vyön tai napin avulla. Nuoret tohtorit pitävät 
illallisilla hatun päässään ja miekan mukanaan. 

 
Miehet; maisterit ja seppeleensitojat 
Aktissa frakki, mustat liivit, valkoiset hansikkaat ja mustat kengät. Illallisille vaihdetaan 
valkoiset liivit. Mukaan on varattava pieni hakaneula tai pukuneula, jolla seppele 
kiinnitetään frakin rintamukseen ennen aktia. Maisterisormus tai muu kultainen / kullattu 
sormus laitetaan hansikkaiden päälle vasempaan etusormeen. Seppele pidetään päässä 
myös illallisilla. 

 
Miehet; tohtorit ja miekanhiojat 
Aktissa frakki, mustat liivit, valkoiset hansikkaat ja mustat kengät. Illallisille vaihdetaan 
valkoiset liivit. Miekka kiinnitetään joko frakkiin ommeltavaan nappiin tai vyötärölle. 
Nuoret tohtorit pitävät illallisilla hatun päässään ja miekan mukanaan. 

 
 
 
 

4.6. PURJEHDUS- JA TANSSIAISPÄIVÄ – teema: rajaton 
 
 
Promootiopurjehdus kello 9.00 
 
Promootiopurjehdus on promootiojuhlien epävirallisin osio. Laivoihin nousu alkaa kello 9.00. Saavuthan 
paikalle Halkolaiturille täsmällisesti, sillä ensimmäinen alus lähtee jo kello 9.15.  Aluksilla voi tutustua 
henkilökunnan avustuksella perinnealuksella purjehtimiseen, nauttia maisemista tai laivamestarin 
jutuista ja kuunnella merihenkistä haitarimusiikkia.  Laivoissa tarjotaan kuohuviiniä, sekä pieni merellinen 
aamupala. Sateen sattuessa laivoissa on tilaa myös kannen alla. Perinnealuksilla ei tule herkästi 
merisairaaksi. 
 
Purjehduksen jälkeen nautimme lounaan merellisissä tunnelmissa läheisessä saariravintolassa. Laivoilta 
siirrytään lyhyt matka juhlapaikalle kävellen. Lounaan lisäksi juhlapaikalla voi nauttia musiikista sekä 
vapaamuotoisesta seurustelusta. Paluumatkalle lähdemme puoli kolmen aikaan, retki päättyy 
Kauppatorille kello 15.00. 
 
 
Promootiotanssiaiset kello 18.00 
 
Promootio huipentuu promootiotanssiaisiin Vanhalla ylioppilastalolla ja niitä seuraavaan yökulkueeseen. 
Vanhan ovet aukeavat kello 17.30. Juhlijoita palveleva Ylioppilaskameroiden kuvauspiste aukeaa kello 
18.00. Ohjelma alkaa kello 19.00. Ilta alkaa juhlamenojen ohjaajan tervetuliaistoivotuksella, jonka jälkeen 
tanssitaan tohtorien ja kutsuvieraiden poloneesit, maisterifranseesi sekä niihin kuuluvat valssit. 
Innoituksen rajattomuudelle esitetyn puheen jälkeen tanssitaan perinteisiä juhlatansseja ja nautitaan 
buffetillallinen. Illan aikana tanssitaan lisäksi orkesterin esittämän kevyen musiikin tahdissa ja 
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kunnioitetaan valittuja vieraita kunniakannoin. Promoottorin poistumisen jälkeen juhlat jatkuvat 
yökulkueen kokoontumiseen saakka 
 
Illan aikana on mahdollisuus maksulliseen valokuvauttamiseen Ylioppilaskamerat ry:n pisteessä kello 
18.00 alkaen. Lisätietoja veloituksesta ja ajanvarausmahdollisuudesta toimitetaan internetsivulle 
promootion lähestyessä. 
 
Tanssiaiset päättyvät yhdeltä yöllä ja puoli kahden maissa on aika lähteä yökulkueelle Vanhan 
ylioppilastalon edestä. Mukaan otetaan runsaasti kuohuviiniä ja juhlamieltä ja jalkaan vaihdetaan 
mukavat kengät. Yökulkueen aikana kuullaan puheita patsaiden äärellä ja nautitaan öisestä Helsingistä. 
Kulkue päättyy auringon noustessa Haaksirikkoisten patsaalle. Auringon noustua on aika siirtyä jatkoille 
lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevalle Nylands Nationille. 
 
Kannunvalajat kuljettavat promovendien ja heidän seuralaistensa mahdolliset tavarat Vanhalta 
ylioppilastalolta Nylands Nationille. 
 
 
Saapumisohjeet ja osoitteet: 
 

Purjehdus: Pohjoisranta, Halkolaituri. 
Tanssiaiset: Mannerheimintie 3. Vanha ylioppilastalo. 
Jatkot ja aamiainen: Kasarmikatu 40. Nylands Nation. Aamiainen jatkuu puolille päivin. 
 

Pukeutumisohjeet: 
 

Purjehdus: 
Rennot ja mukavat vaatteet, mutta ei farkkuja. Ylioppilaslakki. 

 
Tanssiaiset: 

 
Naiset; maisteripromovendit ja seppeleensitojattaret 
Valkoinen pitkä iltapuku, joka saa olla aktipukua avonaisempi ja juhlavampi. Valkoiset 
hansikkaat ja maistereilla laakeriseppele. Tanssiaisissa saa olla käsilaukku mukana, mutta 
tanssiessa se tulisi jättää pois. 

 
Naiset; tohtoripromovendit ja miekanhiojattaret 
Musta pitkä iltapuku, joka saa olla aktipukua avonaisempi ja juhlavampi. Mustat 
hansikkaat ja tohtorinhattu sekä –miekka tulee myös muistaa. 

 
Miehet 
Frakki ja valkoiset liivit sekä hanskat, jalkaan lakerikengät. Maistereilla laakeriseppele, 
tohtoreille miekka sekä hattu. 
 

 


