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Arvoisa promovendi,
Lämpimästi tervetuloa filosofisen tiedekunnan 97.
maisteri- ja tohtoripromootioon 25.–27.5.2017! Ilmoittautuminen on nyt päättynyt, ja kevään kohokohta lähenee
päivä päivältä. Käsissäsi oleva infopaketti sisältää näppärästi yhteen paikkaan kerättynä sellaista tietoa, joka
on tarpeellista sekä promootioon valmistautuessa että
itse tilaisuuden aikana.
Ohjeiden tarkoitus on, että kokonaisuudessaan lähemmäs tuhannen hengen tapahtuma sujuu sulavasti ja
jokaisen osallistujan promootiojuhlasta tulee mahdollisimman onnistunut. Pyydänkin tutustumaan vihkon
sisältöön huolellisesti ja noudattamaan siinä annettuja
ohjeita. Mikäli jokin asia jää vielä askarruttamaan mieltäsi, promootiotoimikunta vastaa mielellään mahdollisiin
kysymyksiin.
Infopaketti sisältää niin tarkempaa tietoa juhlapäivien
aikatauluista kuin aiemmin hyväksi todettuja käytännön
vinkkejä sujuvaan juhlaan. Vihko on tuotettu sellaisessa muodossa, että sitä on mahdollista kuljettaa mukana
myös promootion aikana. Osa tiedoista täsmentyy
vielä promootion lähestyessä, ja toivomme että seuraatte ilmoitteluamme promootion verkkosivuilla sekä
lähettämiämme sähköpostitiedotteita. Lisäksi promootiotoimikunta järjestää 18.4. klo 18.00 tiedotustilaisuuden
yliopiston juhlasalissa, jonne olet lämpimästi tervetullut
kuulemaan promootiosta ja siihen liittyvistä kysymyksistä sekä esittämään omia kysymyksiä.
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Jos jokin askarruttaa mieltäsi, voit myös ottaa yhteyttä
promootiotoimikuntaan; lisätietoja eri yhteydenottotavoista löytyy vihkon lopusta. Toivomme sinun kuitenkin
myös muistavan, että promootiotoimikunta koostuu
vapaaehtoisista promovendeista ja että resurssimme
ovat rajalliset, joten erityisesti sähköposteihin vastaaminen saattaa kiireisimpinä aikoina kestää muutaman
päivän.
Mikäli et ole vielä toimittanut tutkintotodistuksen jäljennöstä promootiotoimikunnalle, muistathan tehdä niin
pikimmiten. Mikäli valmistut vasta toukokuussa, sinun
tulee toimittaa todistus tutkintotodistuspyynnön jättämisestä välittömästi sen saatuasi. Riemumaisterien ja
riemutohtorien ei tarvitse toimittaa kopioita tutkintotodistuksesta.
Akateeminen loppututkinto on juhlimisen arvoinen
suoritus, olipa virallisesta valmistumishetkestäsi sitten
viisi päivää tai viisikymmentä vuotta. Siispä tervetuloa
mukaan tekemään kanssamme akateemisen maailman
suurinta ja kauneinta juhlaa, promootiossa nähdään!

Mari Lehtoruusu
FM, gratista
fil-promootio2017.helsinki.fi \\ fil-promootio@helsinki.fi
@filpromootio17 \\ #filpromootio17
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Matrikkelitietojen tarkistaminen ja
tutkintotodistuskopio
Promootiotoimikunta kokoaa promovendien henkilötiedoista promootiomatrikkelin, jonka oikolukuvedos on
nähtävillä ja tarkistettavissa promootiokansliassa (Porthania, Yliopistonkatu 3, P221) aikavälillä 10.–28.4.2017.
Kanslia on avoinna
maanantaisin klo 13–18 sekä
torstaisin klo 9–12 ja 18–20
Kopio tutkintotodistuksesta tulee toimittaa promootiotoimikunnalle mahdollisimman pian, mikäli et ole sitä
vielä tehnyt. Tutkintotodistuksen kopio toimii todisteena siitä, että promovendilla on oikeus osallistua
tilaisuuteen. Kopion voi toimittaa henkilökohtaisesti
promootiokansliaan sen aukioloaikoina tai lähettää seuraavan linkin kautta: fil-promootio2017.helsinki.fi/ilmo/
upload.php. Tavallinen mustavalkokopio alkuperäisestä
todistuksesta riittää.
Jos promovendi valmistuu kevään aikana ennen promootioaktia, tulee hänen toimittaa tutkintotodistuskopio
heti todistuksen saatuaan. Jos valmistuminen tapahtuu
vasta toukokuussa 2017, tulee promootiotoimikunnalle toimittaa tiedekunnan antama väliaikainen todistus
välittömästi tutkintotodistuspyynnön jättämisen jälkeen.
Niiden, joiden nimi on vaihtunut valmistumisen jälkeen,
tulee toimittaa promootiotoimikunnalle myös kopio vir4

katodistuksesta tai jostakin henkilöllisyystodistuksesta
(esim. passi tai ajokortti).
Riemumaisterien ja riemutohtorien ei tarvitse toimittaa
kopioita tutkinto- tai henkilöllisyystodistuksista.

Tanssiharjoitukset
Promootiotanssiaisissa tanssitaan akateemisia tansseja, minkä lisäksi siellä ovat esitettävinä kuviotansseina
maisterifranseesi ja tohtoripoloneesi, joihin maisteri- ja
tohtoripromovendien seuralaisineen on mahdollista
osallistua. Riemumaisterit ja riemutohtorit eivät osallistu
näihin tansseihin. Franseesiin osallistujille järjestetään
harjoitukset, joihin osallistuminen on alla esitetyllä
tavalla pakollista.
Tohtorit harjoittelevat omaa poloneesiaan kenraaliharjoituspäivänä, minkä jälkeen on mahdollista jäädä
harjoittelemaan muita juhlatansseja.
Niille promovendeille ja muille promootion osallistujille, jotka eivät osallistu maisterifranseesiin tai
tohtoripoloneesiin pidetään yleiset tanssiharjoitukset,
joissa harjoitellaan tanssiaisissa tanssittavia akateemisia tansseja. Näihin tanssiharjoituksiin osallistuminen on
vapaaehtoista.

Franseesiharjoitukset
Franseesi on nuorten maistereiden oma seitsemän
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vuoron näytöstanssi, johon osallistuminen edellyttää
sitoutumista kaikkiin harjoituksiin. Parin ei ole suositeltavaa olla pois yksistäkään harjoituksista, toinen parin
jäsenistä voi olla pakottavasta syystä kerran pois. Koska
parit tanssivat vastakkain tekee vastaparin puuttuminen harjoittelun erittäin hankalaksi, samoin kesken
poisjääminen pudottaa automaattisesti vastaparin
pois koko franseesista. Parin osapuolista vähintään
toisen on päästävä osallistumaan ensimmäiseen harjoituskertaan, jotta pari pääsee mukaan tanssiin. Jos
olet ilmoittautunut maisterifranseesiin ilman paria, voit
saapua ensimmäisiin harjoituksiin katsomaan, löytyisikö
sieltä itsellesi pari. Parin löytymistä ja tanssiin pääsyä ei
voida tässä tapauksessa kuitenkaan taata. Franseesin
harjoituksiin yhdistetään myös muiden juhlatanssien
harjoitukset, joten yleisiä harjoituksia franseesiin osallistujat eivät tarvitse.
Franseesiharjoitukset pidetään Helsingin Saksalaisella
koululla (Malminkatu 14):
ke 19.4. klo 17.00–20.00 (pakollinen vähintään parin toiselle osapuolelle)
ke 26.4. klo 17.00–19.00
to 27.4. klo 17.00–19.00
ke 3.5. klo 17.00–19.00
to 4.5. klo 17.00–19.00
ke 10.5. klo 17.00–19.00
to 11.5. klo 17.00–19.00
to 18.5. klo 17.00–19.00
ma 22.5. klo 17.00–18.30 (kenraaliharjoitus)
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Ota tanssiharjoituksiin mukaan sisätossut, vasta kenraaliharjoituksessa käytetään korkokenkiä. Naisilla pitkä
hame antaa lisää tanssitunnelmaa.

Kenraaliharjoitus
Esitettäviin tansseihin osallistuville pakollinen kenraaliharjoitus pidetään Vanhalla ylioppilastalolla
maanantaina 22.5. klo 17–21.
Kenraaliharjoituksen aikataulu on seuraava:
klo 17.15–18.30 maisterifranseesi
klo 18.30–19.30 kutsuvieras- ja tohtoripoloneesi
klo 19.30–20.30 akateemisten tanssien kenraali

Poloneesin ja franseesin pukeutuminen
Esitettävien tanssien kohdalla on hyvä huomioida, että
tohtoripoloneesissa parin molempien osapuolien tulee
olla pukeutuneita tohtorien väriin mustaan. Valkoiseen
pukuun pukeutunut maisteripromovendi ei siis voi
osallistua tohtoripoloneesiin, vaikka olisikin tohtoripromovendin seuralainen promootiossa.
Maisterifranseesissa parista toisen tulee pukujen väreihin liittyvien kuvioiden vuoksi olla pukeutunut mustaan
ja toisen valkoiseen pukuun. Asia voi nousta esille
tapauksessa, jossa maisteripromovendin seuralainen
on hänen kanssaan samaa sukupuolta. Kaksi valkoiseen pukuun pukeutunutta henkilöä tai vastaavasti
kaksi frakkiin pukeutunutta henkilöä eivät näin ollen voi
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muodostaa paria maisterifranseesissa.
Tohtoriksi promovoitu voi osallistua maisteripromovendin parina franseesiin, mutta hänen tulee jättää
tohtorin arvomerkit tanssin ajaksi pois. Värillisiin pukuihin pukeutuneet eivät voi osallistua tohtoripoloneesiin
tai maisterifranseesiin, mutta muihin tansseihin on mahdollista osallistua.

Yleiset tanssiharjoitukset
Yleiset tanssiharjoitukset järjestetään 9.5. ja 16.5. klo
18.00–20.00 Kumpulan Unisportin liikuntakeskuksessa (Väinö Auerin katu 11). Tanssiharjoituksiin ei tarvitse
paria. Molemmat tanssiharjoitukset ovat vapaaehtoisia.
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Ohjelma
Ohjelmassa riemumaisterit ja -tohtorit sekä heidän
seuralaisensa noudattavat lähtökohtaisesti nuorten
maisterien ja tohtorien ohjeita aina kun tämä on mahdollista.

Floran päivä, lauantai 13.5.
Maisteripromovendit
Klo 10.30 maisteripromovendit kokoontuvat Kumpulaan
kokoukseen, jossa valitaan promootion yleinen seppeleensitoja. Kokouksen jälkeen maisteripromovendit
lähtevät kosimaan valittua henkilöä Kumpulan kartanolle.
Kaikki promovendit ja seuralaiset
Klo 11.30 seppeleensitoja esitellään Kumpulan puutarhassa. Esittelyn jälkeen siirrytään kulkueena Floran
päivän puistojuhlaan Kumtähden kentälle. Kentällä
kuullaan puheita, lauletaan ylioppilaiden perinteen
mukaisesti Maamme-laulu ja kohotetaan malja keväälle.
Lounaalle ilmoittautuneiden osalta Floran päivä jatkuu
klo 13 raitiovaunumatkalla keskustaan ja Floran päivän
lounas tarjoillaan hotelli Presidentissä (Eteläinen Rautatiekatu 4).

Esiseppeleensitojaiset, keskiviikko 24.5.
Ennen varsinaisia promootiotapahtumia pidetään esiseppeleensitojaiset, jossa ilman seppeleensitojaa
osallistuvat maisteripromovendit pääsevät valmista9

maan laakeriseppeleensä yleisen seppeleensitojan ja
promootiotoimikunnan avustuksella.
Esiseppeleensitojaiset pidetään Ostrobotnian osakuntakerroksessa (Töölönkatu 3 A, 5. krs) klo 16–21. Yhden
seppeleen valmistukseen kannattaa varata aikaa noin
kaksi tuntia.

Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivä,
torstai 25.5.
Maisteripromovendit
Klo 16.30 kaikille maisteripromovendeille pakollinen
aktiharjoitus alkaa yliopiston päärakennuksella. Sisäänkäynti Aleksanterinkadun puolelta (Aleksanterinkatu
5). Harjoitusta varten kokoonnutaan aulassa juhlasalin
edessä. Harjoituksen jälkeen siirrytään seppeleensitojaispäivällisille Crowne Plazaan (Mannerheimintie 50).
Klo 18.30 Seppeleensitojaispäivälliset Crowne Plazassa.
Tilaisuus päättyy noin klo 23.
Seppeleensitojat (maisteripromovendien ja riemumaisterien seuralaiset)
Klo 15.00 seppeleensitojaiset alkavat Casa
Academicalla (Perhonkatu 6, 2. krs)
Mukaan tulee ottaa silmäneula, vahvaa mustaa
ompelulankaa, sakset ja halutessaan sormustin. Seppeleensitojattaret ja seppeleensitojat valmistavat kukin
maisterinseppeleen kiinnittäen ommellen laakerinlehdet
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valmiiseen seppelepohjaan eli karkaasiin. Seppeleen
valmistuksessa avustavat yleinen seppeleensitoja sekä
entiset yleiset seppeleensitojat. Maisterinseppeleen
valmistamiseen kuluu aikaa noin kaksi tuntia.
Seppeleitä ei tule viedä yöksi kotiin, vaan valmis
seppele luovutetaan promootioairuille.
Klo 18 seppeleensitojaisista siirrytään seppeeleensitojaispäivällisille Crowne Plazaan.
Tohtoripromovendit
Klo 15.00 kaikille tohtoripromovendeille pakollinen
aktiharjoitus (maisterien harjoituksesta erillinen) alkaa
yliopiston päärakennuksella. Sisäänkäynti Aleksanterinkadun puolelta (Aleksanterinkatu 5). Harjoitusta
varten kokoonnutaan aulassa juhlasalin edessä. Aktiharjoitukseen tulee ottaa mukaan nimilapulla varustetut
tohtorinhattu ja -miekka, jotka jätetään harjoituksissa
yöksi juhlasaliin. Hattua ja miekkaa ei siis tule viedä
yöksi kotiin!
Klo 17.00 alkaa rehtorin vastaanotto promootiossa
vihittäville kunniatohtoreille, riemutohtoreille ja tohtoreille sekä heidän seuralaisilleen päärakennuksen
Lehtisalissa. Vastaanoton jälkeen siirrytään kävellen
miekanhiojaispäivällisille ravintola Bankiin (Unioninkatu
20).
Klo 18.30 miekanhiojaispäivälliset ravintola Bankissa.
Tilaisuus päättyy noin klo 23.
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Miekanhiojat (tohtoripromovendien ja riemutohtorien
seuralaiset)
Klo 15.00 alkavaan tohtoripromovendien aktiharjoitukseen ei seuralaisten ole pakko osallistua, mutta he
voivat halutessaan seurata harjoitusta yleisöstä käsin.
Klo 17.00 rehtorin vastaanotto päärakennuksen
Lehtisalissa.
Klo 18.30 miekanhiojaispäivälliset ravintola Bankissa.

Aktipäivä, perjantai 26.5.
Promootioakti
Klo 08.45 nuoret eli ensimmäistä kertaa promovoitavat maisterit seuralaisineen saapuvat yliopiston
päärakennukselle (Aleksanterinkatu 5). Nuoret tohtorit
seuralaisineen saapuvat klo 09.15. Riemumaisterit ja
-tohtorit seuralaisineen saapuvat paikalle klo 09.30.
Klo 10.00 promootioakti alkaa. On ehdottoman tärkeää,
että kaikki saapuvat tilaisuuteen ajoissa.
Huom! Promootioakti on pitkä tilaisuus, jossa promovendit joutuvat seisomaan useita tunteja. Jaksamisen
ja hyvinvoinnin kannalta on olennaista muistaa syödä
kunnollinen aamiainen. Puvun piilotaskuun voi myös
varata esimerkiksi sokeripaloja. Aktiin ei tarvitse ottaa
mitään mukaan. Arvoesineet voi jättää yliopiston aulan
vartioituun vaatesäilytykseen. Käsilaukkuja ei käytetä
promootioaktissa, jumalanpalveluksessa tai tunnus12

tuksettomassa tilaisuudessa. Ammattilaisvalokuvaajat
tallentavat kaikki promootion tapahtumat, joten valokuvaaminen promootioaktissa on kielletty muilta kuin
promootion viralliselta valokuvaajalta.
Jumalanpalvelus ja tunnustukseton tilaisuus
Klo 14.00 siirrytään yhtenäisenä kulkueena päärakennukselta kohti Tuomiokirkkoa ja Kansalliskirjastoa.
Tunnustuksettoman tilaisuuden valitsevat ohjataan kulkueesta Kansalliskirjaston juhlasaliin.
Klo 15.30 jumalanpalveluksen tai tunnustuksettoman
tilaisuuden jälkeen palataan kulkuemuodossa yliopiston päärakennukselle, jossa maistereille ja tohtoreille
jaetaan promootiodiplomit ja -matrikkelit, minkä jälkeen
osallistujat pääsevät valmistautumaan päivällisille.
Promootiopäivälliset
Klo 17.45 maisterit saapuvat promootiopäivällisille, tohtorit klo 18.15. Päivälliset pidetään Finlandia-talossa
(Mannerheimintie 13 e). Tilaisuus päättyy puoliltaöin.

Retki- ja tanssiaispäivä, lauantai 27.5.
Promootioretki
Klo 10.15 osallistujat saapuvat Kauppatorille lähteäkseen promootioretkelle, joka tapahtuu saaristoajeluna
perinteisen promootiopurjehduksen hengessä. Oikean
aluksen löytää tähystämällä lakkipäisiä airuita ja muita
osallistujia.
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Muistathan ottaa myös oman ylioppilaslakkisi mukaan!
Laivat eivät voi odottaa, joten paikalle kannattaa
saapua hyvissä ajoin.
Klo 12 purjehduksen jälkeen siirrytään retkilounaalle Kaivohuoneelle (Iso Puistotie 1). Lounaan ohjelma
kestää noin klo 14 asti, minkä jälkeen osallistujat pääsevät valmistautumaan illan tanssiaisiin.
Promootiotanssiaiset
Klo 17.45 maisteripromovendit saapuvat tanssiaisiin
Vanhalle ylioppilastalolle (Mannerheimintie 3), tohtorit
saapuvat klo 18.15. Buffet-illallinen tarjotaan juhlatanssien jälkeen noin klo 21. Tilaisuus kestää 02 asti.
Yökulkue
Klo 02.15 tanssiaisten jälkeen promootioväki suuntaa
kulkueena levittämään promootiohenkeä Helsingin
keskustaan päätyen lopulta yliopiston päärakennuksen
eteen, jossa pidetään puhe nousevalle auringolle auringonnousun aikaan klo 04.16.
Jatkot
Auringon noustua halukkaat voivat vielä siirtyä jatkoille
Nylands Nationin tiloihin (Kasarmikatu 40).
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Omaisten osallistuminen
promootioaktiin
Ilmoitetut seuralaiset pääsevät juhlasaliin seuraamaan
juhlasaliin seuraamaan promootioaktia. Muille promovendien omaisille emme voi taata paikkoja. Jos paikkoja
jää vapaaksi, arvotaan ne halukkaiden promovendien
kesken. Tästä tiedotetaan osallistujia sähköpostitse
asian varmistuttua.
Juhlasaliin saapuvien omaisten tulee pukeutua vieraiden pukukoodin mukaisesti (ks. Pukeutumisohjeet).
Juhlasalissa valokuvaaminen aktin aikana on kielletty.
Promootioakti välitetään videoyhteydellä päärakennuksen luentosaliin 1, jonne halukkaat omaiset ovat
tervetulleita seuraamaan seremoniaa. Luentosaliin ei
tarvitse varata paikkaa etukäteen. Niille vieraille, jotka
seuraavat aktia muualla kuin juhlasalissa, ei ole yhtä
tarkkaa pukukoodia kuin salissa juhlaa seuraaville.
Tilaisuuteen tulee kuitenkin pukeutua asiallisesti ja juhlavasti.
Luultavasti helpoin tapa seurata promootiojuhlallisuuksia on tulla katsomaan aktin jälkeistä kulkuetta yliopiston
päärakennuksen ja Tuomiokirkon tai Kansalliskirjaston
välille noin klo 14.
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Pukeutumisohjeet
Pukeutumisohjeet promootiossa ovat tarkat ja niitä
noudatetaan kaikissa promootion tilaisuuksissa.
Muodollisimpien tilaisuuksien, seppeleensitojais- ja
miekanhiojaispäivällisten, promootioaktin ja -päivällisten sekä tanssiaisten, osalta pukeutumisohjeet on
koottu seuraavilta sivuilta löytyvään taulukkoon. Pukeutumisohjeet ovat erikseen promovendeille, heidän
seuralaisilleen sekä promootion kutsuvieraille. Promootion muita tilaisuuksia koskevat pukeutumisohjeet sekä
yleisiä huomioita pukeutumisesta löytyy jäljempää.
Vaikka pukeutumisohjeet on annettu naisille ja
miehille erikseen, on jokaisella promootioon osallistuvalla oikeus pukeutua omaksi kokemansa
sukupuolen mukaisesti biologisesta sukupuolesta riippumatta. Pukeutumisvalinta vaikuttaa osassa promootion
tilaisuuksissa ryhmittymiseen sekä tansseihin (ks.
Tanssiharjoitukset). Promootiotoimikunta vastaa tarvittaessa mahdollisiin lisäkysymyksiin aiheesta.
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Pukeutumisohjetaulukko
Seppeleensitojais -ja
miekanhiojaispäivä

Promootioakti ja
jumalanpalvelus

Promootiopäivälliset ja
-tanssiaiset

Nuori
maisteripromovendi,
mies

frakki 1), valkoinen liivi

frakki 1), musta liivi,
valkoiset hansikkaat, seppele ja
sormus

frakki 1), valkoinen
liivi, valkoiset
hansikkaat,
seppele ja sormus

Nuori
maisteripromovendi,
nainen

värillinen pitkä
iltapuku 2)

ei-avonainen
valkoinen pitkä
puku, valkoiset
hansikkaat ja
kengät, seppele
ja sormus 3)

valkoinen pitkä
iltapuku, valkoiset
hansikkaat ja
kengät, seppele
ja sormus 5)

Nuoren
maisterin
seppeleensitoja

frakki 1), valkoinen liivi

frakki 1), musta liivi, frakki 1), valkoinen
valkoiset hansik- liivi, valkoiset
kaat
hansikkaat

Nuoren
värillinen pitkä
maisterin
iltapuku 2)
seppeleensitojatar

ei-avonainen
valkoinen pitkä
puku, valkoiset
hansikkaat ja
kengät 3)

valkoinen pitkä
iltapuku, valkoiset
hansikkaat ja
kengät 5)

Riemumaisteripromovendi, mies

frakki 1), valkoinen liivi

frakki 1), musta liivi,
valkoiset hansikkaat, seppele ja
sormus

frakki 1), valkoinen
liivi, valkoiset
hansikkaat,
seppele ja sormus

Riemumaisteripromovendi,
nainen

värillinen pitkä
iltapuku 2)

ei-avonainen
musta pitkä puku,
mustat hansikkaat
ja kengät, seppele
ja sormus 4)

musta pitkä
iltapuku, mustat
hansikkaat ja
kengät, seppele
ja sormus 5)
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Riemumaisterin
seppeleensitoja
Riemumaisterin
seppeleensitojatar

frakki 1), valkonen frakki 1), musta liivi, frakki 1), valkoinen
liivi
valkoiset hansik- liivi, valkoiset
kaat
hansikkaat
värillinen pitkä
iltapuku 2)

ei-avonainen
musta pitkä puku,
mustat hansikkaat
ja kengät 4)

musta pitkä
iltapuku, mustat
hansikkaat ja
kengät 5)

Tohtoripromovendi,
mies

frakki 1), valkoien
liivi

frakki 1), musta liivi,
valkoiset
hansikkaat, tohtorinhattu ja miekka

frakki 1), valkoinen
liivi, valkoiset
hansikkaat, tohtorinhattu ja miekka

Tohtoripromovendi,
nainen

värillinen pitkä
iltapuku 2)

ei-avonainen
musta pitkä puku,
mustat hansikkaat ja kengät,
tohtorinhattu ja
miekka 4)

musta pitkä
iltapuku, mustat
hansikkaat ja
kengät,
tohtorinhattu ja
miekka 5)

Tohtorin
frakki 1), valkonen frakki 1), musta liivi, frakki 1), valkoinen
seuralainen, liivi
valkoiset
liivi, valkoiset
miekanhioja
hansikkaat
hansikkaat
Tohtorin
värillinen pitkä
seuralainen, iltapuku2)
miekanhiojatar
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Miesvieras

frakki 1), valkoinen liivi

Naisvieras

värillinen pitkä
iltapuku 2)

ei-avonainen
musta pitkä puku,
mustat hansikkaat
ja kengät 4)
frakki, musta liivi
tai musta puku 6)

musta pitkä
iltapuku, mustat
hansikkaat ja
kengät 5)

frakki 1), valkoinen
liivi, valkoiset
hansikkaat
ei-avonainen
värillinen pitkä
musta pitkä puku, iltapuku 8)
mustat kengät 7)

1) Frakki
Frakkiin kuuluvat musta hännystakki, mustat housut,
frakkipaita, liivi, valkoinen solmuke sekä valkoiset käsineet. Promootioaktissa käytetään mustaa frakkiliiviä,
promootion muissa tilaisuuksissa valkoista.
Frakkipaidassa on kovitettu pystykaulus ja yksinkertaiset kalvosimet. Röyhelö- tai laskospaidat eivät kuulu
yhteen frakin kanssa. Frakkipaidan napit ovat helmiäistä
tai kultaa, mustia nappeja käytetään ainoastaan hautajaisissa.
Frakin kanssa ei käytetä rannekelloa. Taskukelloa käytettäessä kellonperät eivät saa olla tarpeettoman paljon
näkyvissä.
Frakin kanssa käytetään mustia lakerikenkiä. Promootioaktissa käytetään mustia kiillotettuja ohutpohjaisia
nahkakenkiä, jotka tarvittaessa sopivat myös lakerikenkien sijaan. Myös sukkien on oltava mustat.
Frakin kanssa parhaiten sopiva päällysvaate on tumma
takki tai viitta. Jos käytetään kaulahuivia, on se valkoinen.
2) Naisten värillinen iltapuku seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivänä
Iltapuvun on oltava täyspitkä eikä se saa olla musta tai
valkoinen. Mustaa tai valkoista voi olla puvun koristeissa
tai kuvioissa. Puvun avonaisuus on kantajansa päätettävissä. Juhlan luonne ja keväinen ajankohta kannattaa
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ottaa huomioon pukua valitessa.
3) Naispuolisten promovendien ja seuralaisten valkoinen puku promootioaktissa
Nuorten naismaisterien ja nuorten maisterien seppeleensitojatarten aktipuku on kokonaan valkoinen,
täyspitkä ja peittävä. Puku on yksinkertaisen tyylikäs ja
linjakas. Puvun on oltava vitivalkoinen. Promootion valkoisella tarkoitetaan väriä, joka tavallisen kopiopaperin
rinnalla näyttää valkoiselta, ei siis esimerkiksi luonnontai kermanvalkoista. Valkoisten pukujen sävyjen
yhtenäisyys on tärkeää, sillä naismaisterit ja seppeleensitojattaret kulkevat yhtenäisenä rivistönä, josta kaikki
poikkeamat erottuvat selvästi.
Puvun materiaaliksi sopii esimerkiksi villamusliini,
dupion-silkki tai paksu satiini. Kankaassa saa olla valkoisia kirjailuja, ja siinä voi olla kuosiin kudottu kuvio
(esimerkiksi damasti). Materiaali ei saa olla läpinäkyvä
eikä väri- tai metallilangoilla kirjailtua. Kankaassa ei saa
olla irrallisia koristeita, kuten paljetteja.
Aktipuvun on oltava täyspitkä ja peittävä. Täyspitkän puvun helma peittää nilkan ulkosyrjällä olevan
kehräsluun. Puvussa on oltava täyspitkät, ranteisiin
asti ulottuvat hihat ja kaulanmyötäinen O-pääntie (ei
vene- tai V-pääntietä). Puku päällä on voitava nousta
ja laskeutua portaita jonossa. Tästä syystä ei kannata
pukeutua maahan asti ulottuvaan tai laahukselliseen
pukuun. Linjakkuuden säilymiseksi puvun on oltava
kapea. Mikäli käytettävyyden vuoksi pukuun on tehtävä
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halkio, siitä ei tule tehdä tarpeettomaan pitkää. Laskos
kannattaakin teettää tai tehdä dior-laskoksen tapaan.
Aktipuvun kanssa käytetään valkoisia käsineitä, joiden
on peitettävä ranne ja kaikki sormet niin, ettei paljasta
ihoa ole näkyvissä. Sopivat käsineet ovat yksinkertaiset
ja koristelemattomat ja peittävät kämmenselän. Käsineiden on sovittava yhteen puvun kanssa, ne eivät saa
erottua puvusta esimerkiksi sitä keltaisempina. Pitsikäsineet eivät ole sopivat.
Aktipuvun kanssa käytetään valkoisia kenkiä. Kenkien
on oltava umpinaiset sekä kärjestä että kannasta. Sandaalit eivät ole tarpeeksi juhlavat aktiin.
Aktipuvun kanssa voi pitää pientä kaulakorua ja hillittyjä nappikorvakoruja. Jotta uusi maisterinsormus saa
ansaitsemansa huomion, muut sormukset on hyvä
jättää aktin ajaksi kotiin. Korurajoituksen ulkopuolelle
jäävät kihla- ja vihkisormukset.
Aktipukuun ei kuulu laukkua. Pakolliset pikkuesineet voi
piilottaa pukuun ommeltuun salataskuun tai seuralaisen
frakin taskuihin.
4) Naispuolisten promovendien ja seuralaisten musta
puku promootioaktissa
Naistohtorien ja naisriemumaisterien sekä tohtorien ja
riemumaisterien naispuolisten seuralaisten aktipuku
on täysin musta, täyspitkä ja peittävä. Siihen kuuluvat
mustat käsineet ja mustat kengät. Muilta osin siihen
voidaan soveltaa kohdan 3 ohjeita nuorten maisterien ja
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heidän seuralaistensa aktipukeutumisesta (ottaen huomioon, että valkoisen tilalla on kaikessa musta).
5) Naispuolisten promovendien ja seuralaisten puku
promootiopäivällisillä ja tanssiaisissa
Promootiopäivällisillä pukeudutaan valkoiseen ja
mustaan kuten päivällä aktissa. Yleensä naiset osallistuvat myös päivällisille aktissa käyttämässään asussa.
Iltapuvun on oltava täyspitkä ja hillitty, ei liian avonainen.
Laaja pääntie ja avoin selkä eivät sovi promootiopäivällisille. Puvussa on oltava hihat, mutta ne saavat olla
vajaamittaiset.
Tanssiaisissa voi esiintyä samassa asussa kuin aktissa
ja promootiopäivällisillä tai vaihtaa avonaisempaan ja
laajahelmaisempaan tanssiaispukuun. Kukin ryhmä
pukeutuu kuitenkin edelleen omaan väriinsä eli mustaan
tai valkoiseen. Hääpuvun käyttäminen tanssiaispukuna
ei pääsääntöisesti ole suositeltavaa; puvun sopivuus
riippuu kuitenkin sen mallista. Tanssiaisasuun kuuluvat
käsineet, joiden pituus riippuu puvun hihojen pituudesta. Iltalaukun käyttäminen on sallittua, mutta sen
on sovittava yhteen puvun kanssa. Sitä ei kuitenkaan
käytetä tanssiessa.
6) Miesvieraiden pukeutuminen promootioaktissa
Juhlasalissa istuvien miesvieraiden toivotaan pukeutuvan frakkiin mustalla liivillä tai ammattinsa mukaiseen
virkapukuun. Vieraat eivät käytä aktissa käsineitä (ks.
tarkemmat frakkiohjeet kohdasta 1).
22

Myös mustan puvun käyttäminen on mahdollista, mutta
juhlasalissa aktia seuraaville vieraille tämä ei ole toivottavaa. Niille vieraille, jotka seuraavat aktia muualla kuin
juhlasalissa, tumma puku käy mainiosti. Puvun kanssa
pidetään valkoista kauluspaitaa. Solmion on oltava hillitty ja tummasävyinen, mutta ei kuitenkaan musta.
7) Naisvieraiden pukeutuminen promootioaktissa
Juhlasalissa istuvia naisvieraita koskevat samat ohjeet
kuin naispuolisia tohtoripromovendeja. Puvun on oltava
täyspitkä ja peittävä. Puvun väri on musta. Vieraat eivät
käytä aktissa käsineitä. Juhlasaliin ja kirkkoon ei saa
viedä laukkuja, vaan ne on jätettävä vaatesäilytykseen.
Aktia voi seurata myös muualla kuin salissa, tällöin
pukeutumisohjeet ovat väljemmät. Lyhythelmaiset tai
-hihaiset asut eivät ole kuitenkaan sopivia. Samoin
värien on oltava hillittyjä. Asun on oltava arvokas.
8) Naisvieraiden pukeutuminen promootiopäivällisillä
ja tanssiaisissa
Naispuolisen vieraan puvun on promootiopäivällisillä ja
tanssiaisissa oltava värillinen, eli sen päävärin on oltava
jokin muu kuin musta tai valkoinen. Olisi hyvä, etteivät
vieraat käyttäisi asuissaan lainkaan mustaa tai valkoista.
Tanssiaisissa vieraat saavat muista poiketen käyttää
pukunsa kanssa näyttäviä koruja, mutta kannattaa
huomioida, että suurin osa osallistujista on hillitysti
pukeutuneita.
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Muilta osin naisvieraiden pukuihin pätevät kohdan 5
ohjeet mm. puvun pituudesta ja peittävyydestä, tanssiaisten pukeutumisesta sekä laukun käytöstä.
Floran päivä
Floran päivänä sonnustaudutaan ylioppilaslakkiin ja
keväiseen, mutta säähän sopivaan asuun. Sopivia
vaihtoehtoja naisille ovat esimerkiksi mekko, jakkutai housupuku. Miehille vastaavasti keväinen puku tai
yhdistelmäasu, johon kuuluu paita ja solmio. Värit voi
jokainen valita vapaasti. Ylioppilaslakkia käytetään tilaisuudessa myös sisätiloissa.
Promootioretki
Retki on promootion vapaamuotoisin osa ja pukeutuminen saa olla rentoa. Retki suuntautuu meren äärelle,
joten keväiseen viimaan kannattaa varautua ja pukeutua sään mukaan. Retkellä käytetään ylioppilaslakkia
ulko- ja sisätiloissa eli asun on sovittava yhteen lakin
kanssa. Asu ei siis saa olla liian rento tai urheilullinen,
eivätkä farkut tai mainosvaatteet ole soveliaita. Muuten
asun voi valita vapaasti.
Virkapuvut
Virkapuvun käyttöön oikeutettu henkilö voi kaikissa
promootiotilaisuuksissa käyttää virkapukuaan. Tällöin
on noudatettava asianomaisen virkapuvun käytöstä
annettuja määräyksiä. Promovendit eivät kuitenkaan voi
käyttää muuta kuin papillista virkapukua, muille myös
muunlaisen virkapuvun (esim. puolustusvoimien, polii24

sin tai pelastusalan puvun) käyttö on sallittua.
Oman ryhmän yleinen pukeutumisväri on kuitenkin
syytä ottaa huomioon: esimerkiksi naispuolisten maisteripromovendien ja seppeleensitojattarien, jotka muuten
pukeutuvat valkoiseen, ei ole suositeltavaa etenkään
aktissa käyttää mustaa papin virkapukua.
Kunnia- ja ansiomerkit
Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivänä sekä retkellä ei käytetä minkäänlaisia kunniamerkkejä.
Promootioaktissa ja -päivällisillä käytetään valtiollisia kunniamerkkejä niistä annettujen ohjeiden
mukaisesti. Suomalaisten kunniamerkkien kantajat ovat
velvoitettuja kantamaan merkkejään, ja niitä kannetaan alkuperäiskoossa (ei pienoiskoossa). Tanssiaisissa
käytetään valtiollisia kunniamerkkejä, mutta alkuperäiskokoisten lisäksi myös pienoiskokoiset merkit käyvät.
Missään promootion tilaisuudessa ei käytetä akateemisia kunnia- ja ansiomerkkejä eikä osakunta-,
tiedekuntajärjestö- tai muita nauhoja.
Muita huomioita
Ne, jotka eivät torstaina 25.5. osallistu seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivällisille eivätkä rehtorin
vastaanotolle vaan ainoastaan aktiharjoitukseen tai seppeleensitojaisiin, voivat pukeutua näihin tilaisuuksiin
myös tummaan pukuun tai vierailupukuun. Rehtorin
vastaanotolle pukeudutaan kuten seppeleensitojais- ja
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miekanhiojaispäivällisille eli värilliseen pitkään iltapukuun ja frakkiin. Seppeleensitojaisissa voi halutessaan
käyttää vanhan tavan mukaisesti ylioppilaslakkia.
Promootioaktissa kävellään ja seistään paljon, joten kannattaa valita mukavat kengät, jotka eivät paina eivätkä
hankaa. Kenkien valinnassa kannattaa ottaa huomioon,
että kaikkien kengät näkyvät parnassolle noustessa.
Kansallispuvun käyttö ei ole promootiossa sallittua.
Myös kaikenlaisten turkissomisteiden käyttö on kielletty.
Voimakkaiden hajuvesien käyttö on promootioaktissa
kielletty. Promovendit seisovat aktissa hyvin lähekkäin
usean tunnin ajan, joten hajusteille allergiset ihmiset on
ystävällistä ottaa huomioon.

Akateemiset arvomerkit
Promootiotoimikunta toivoo, että kaikki maisteripromovendit ovat hankkineet maisterinsormuksen ja
tohtoripromovendit tohtorinhatun ja -miekan tai huolehtivat esimerkiksi lainaamalla, että heillä on sellaiset
käytössään promootion aikana. Promootioaktiin ei voi
osallistua ilman akateemisia arvomerkkejä!
Ainoastaan promootiossa vihityt maisterit ja tohtorit (sekä läsnä- että poissaolevana) saavat oikeuden
käyttää akateemisia arvomerkkejä.
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Tohtorinhattu ja -miekka
Helsingin yliopiston filosofisen tiedekunnan tohtorinhatun väri on musta. Hattua koristaa tiedekunnan
kultainen tunnus. Tohtoripromovendi ei voi sellaisenaan
käyttää muiden yliopistojen tai tiedekuntien hattuja
promootiossa, vaan niihin on vaihdettava promootiota
varten filosofisen tiedekunnan tunnus. Tällöinkin hatun
on oltava musta.
Suomessa tohtorinmiekkana käytetään valtion ainoaa
virallista siviilimiekkaa, jonka on suunnitellut Akseli Gallen-Kallela. Promootiossa voi käyttää myös esimerkiksi
ystävältä tai yliopistolta lainattua miekkaa. Lainamiekaksi kelpaavat myös muiden tiedekuntien, suomalaisten
yliopistojen ja korkeakoulujen tohtorinmiekat, jotka
ovat virallisia siviilimiekkoja. Tohtorinmiekkana ei saa
käyttää sotilasmiekkaa eikä ulkomaista tohtorinmiekkaa
tai muuhun tarkoitukseen tehtyä miekkaa.

Maisterinsormus ja -seppele
Maisterinsormus tulee olla mukana promootioaktissa, jonka jälkeen sitä saa kantaa virallisesti. Kultaista
maisterinsormusta käytetään vasemman käden etusormessa. Maisterinsormuksen voi halutessaan korvata
yksinkertaisella kultaisella tai kullanvärisellä sormuksella, jossa ei ole kiveä tai muuta koristetta.
Maisterin laakeriseppeleen valmistaa promovendin seuralainen eli seppeleensitoja(tar) seppeleensitojaisissa.
Halutessaan yksin osallistuva voi myös tulla sitomaan
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oman seppeleensä esiseppeleensitojaisiin keskiviikkona 24.5. Yksin promootioon osallistuvan seppeleen
sitomisessa auttaa yleinen seppeleensitoja apulaisineen. Mukaan tulee ottaa silmäneula, sakset, vahvaa
mustaa lankaa ja halutessaan sormustin. Promootiotoimikunta hankkii muut tarvikkeet seppeleitä varten.
Leveää kampausta suunnitellessa kannattaa ottaa
seppeleen mitat huomioon, ettei seppele tunnu liian
ahtaalta.

Muistotaide
Tämän vuoden promootiossa muistotaide on toteutettu
sarjakuvan muodossa. Taideteos on sarjakuvataiteilija
ja kuvittaja Mika Lietzénin tekemä kuvitus, jota on tilattavissa promootiossakin kätevänä kangaskassina sekä
julisteena, jonka promootion jälkeen voi kehystää koristamaan kotinsa seiniä.
Muistotaidetta voi edelleen tilata osoitteesta
fil-promootio2017.helsinki.fi/taide/ löytyvällä
lomakkeella 24.4. asti. Kangaskassin hinta on 18 euroa
ja julisteen 15 euroa.

Etiketti juhlassa
Promootiossa jokainen hetki on ainutlaatuinen. Niin
oman kuin muidenkin vieraiden viihtymisen varmistamiseksi toivomme, että kaikki osallistujat olisivat näissä
hetkissä läsnä. Promootioilo välittämiseksi ja muistojen
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ikuistamiseksi pöydässä saa valokuvata ja kuvia jakaa
– huomioithan kuitenkin pöytäseurueesi muut jäsenet!
Päivällisillä ei ole suotavaa poistua tai palata pöytään
ohjelmanumeroiden aikana. Jos tarve poistua pöydästä kuitenkin yllättää, on kohteliasta odottaa esimerkiksi
puheen loppuun ennen kuin liikkuu juhlatilassa.

Valokuvaus
Promootiotoimikunta
vastaa
kaikkien
promootiotilaisuuksien
ikuistamisesta
huolehtimalla
valokuvaamisesta. Valokuvien ja promootiosta tehtävän
muistokirjan jakelusta ja myynnistä ilmoitetaan promovendeille promootion jälkeen. Valokuvaajan ottamia
valokuvia käytetään promootioon liittyvässä tiedottamisessa sekä kevään 2017 että tulevien promootioiden
yhteydessä ja promootion jälkeen julkaistavassa muistokirjassa.
Jotta juhlatunnelma säilyisi, valokuvaus ja videointi
on promootioaktin aikana juhlasalissa kielletty kaikilta
paitsi virallisilta valokuvaajilta. Promovendien toivotaan
kertovan kuvausrajoituksista myös tilaisuuteen osallistuville seuralaisilleen ja vierailleen, jotta tilaisuuksien
juhlallisuus säilyy. Päivällisillä ja muissa tilaisuuksissa
voi ottaa valokuvia ilman salamaa ja omalta paikaltaan
istuen.
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Muotokuvaus promootiotanssiaisissa
Promootiotanssiaisten yhteydessä promovendeilla
on mahdollisuus ikuistaa itsensä yksin, seuralaisen tai
kaverin kanssa studiomuotokuvassa. Kuvauksen järjestää Ylioppilaskamerat ry. Kuvaaja ottaa muutaman
kokovartalokuvan ja ylävartalokuvan. Otetuista kuvista
voi valita mieluisimmat, jotka viimeistellään ja toimitetaan
paperivedoksina postitse. Kuvat ovat oletusarvoisesti värikuvia, mutta halutessaan ne saa myös mustavalkoisina.
Kuvat saa valittavakseen noin kahden viikon kuluessa
kuvauksesta ja valitut kuvat ovat valmiita noin kuukauden kuluessa valinnasta. Ensimmäisen kuvan hinta on
65 euroa ja se sisältää kuvauksen, valitun kuvan peruskäsittelyn ja toimituksen paperivedoksena postitse.
Lisäkuvien hinta on 7–5 eur/kpl riippuen koosta ja paperilaadusta. Laskutus tapahtuu jälkikäteen vedosmäärän
perusteella.
Kuvausstudio palvelee perjantaina klo 15.30–18 päärakennuksen Lehtisalissa sekä promootiotanssiaisiltana
klo 18–24. Kuvausajan voi varata sähköpostitse osoitteesta info@ylioppilaskamerat.fi.

Käytännön vinkkejä promootioon
Yleistä
Promootion aikana neuvoa käytännön asioissa voi
kysyä airuilta, promootiotoimikunnan jäseniltä tai pro30

mootiokanslisteilta. Toimikunnan jäsenet kantavat
rintapielessään hopeista lehväkorua. Airuet on helppo
tunnistaa ylioppilaslakista ja airutnauhasta. Promootioaktissa on varmuuden vuoksi paikalla ensiapuryhmä.

Esteen sattuessa
Jos promovendi tai promootion muu osallistuja esimerkiksi sairastuu yllättäen ennen tai kesken promootion
tai ei jostain muusta pakottavasta syystä pystykään
osallistumaan johonkin promootion tilaisuuteen, tulee
asiasta ilmoittaa aina ja mahdollisimman pian puhelimitse promootiotoimikunnalle (puh. 02941 23209). Tämä
on tärkeää muun muassa istuma- ja kulkuejärjestysten
takia.

Henkilökohtainen valmistautuminen
Promootion ajalle kannattaa suunnitella oma henkilökohtainen aikataulu huolella. Miten ja millä kulkuneuvolla
omat siirtymiset sujuvat ja kuinka kauan ne vievät aikaa?
Milloin ja mitä syö? Onko mahdollista nukkua päiväunet
jossain välissä? Onko aikaa kampaajalle? Mitkä vaatteet
tulee milloinkin olla päällä? Missä vaatteiden vaihto suoritetaan?
Erityisesti ruokailusta on syytä pitää huoli. Torstaina ei
pidä tulla aktiharjoituksiin nälkäisenä. Perjantaiaamuna ei missään tapauksessa pidä jättää aamiaista väliin,
koska itse promootioakti kestää useita tunteja eikä
ennen jumalanpalvelusta ja tunnustuksetonta tilaisuutta
ole taukoa. Perjantai-iltapäivällä nälkä yllättää varmas31

ti jo ennen päivällisiä. Lauantain tanssiaisissa illallinen
tarjoillaan vasta klo 21.00 eli on tärkeää varata aikaa
aterioinnille päivällä retken ja tanssiaisten välillä.

Pukeutuminen
Asusteiden hankkiminen kannattaa aloittaa ajoissa. Esimerkiksi valkoisten, pitkien hansikkaiden löytäminen
saattaa muodostua yllättävän haastavaksi.
Viimeistään yökulkueessa varpaat kiittävät, jos pääsevät lepäämään tanssiaisten jälkeen vaihtokenkiin.
Yökulkueessa kenkien väriin tai malliin ei enää kiinnitetä huomiota, joten tällöin on mahdollista asettaa
kenkien käyttömukavuus ulkonäköseikkojen edelle.
Mitä mukavammat kengät ovat, sen parempi. Varauduthan yökulkueeseen sään mukaisin asustein. Pullo
kuohuvaa ja keväinen mieli tekevät kulkueesta ikimuistoisen!
Mikään ei pilaa juhlatunnelmaa niin pahasti kuin hiertymä jalassa. Jalat kannattaa totuttaa juhlakenkiin
etukäteen, tanssiharjoituksiin osallistuvien kannattaa
testata tanssiin suunniteltuja kenkiään jo harjoituksissa.
Rakkolaastari on myös oiva varuste.
Promootioaktissa miehillä ei tule olla kiiltonahkakenkiä, kuten pukeutumisohjeissakin on sanottu. Sateen
sattuessa aktin ja kulkueen välissä ei ole aikaa pukea
kalosseja kenkiään suojaamaan. Aktikengissä kannattaa välttää liian korkeita korkoja ja muutenkin niiden
mukavuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.
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Frakkiin pukeutuvien on hyvä varata promootioon
useampi frakkipaita, mieluiten jokaiselle päivälle oma.
Frakkia pidetään päällä monta päivää perättäin eikä
se tunnetusti ole kovin viileä vaatekerta. Kolmantena
päivänä olo saattaa olla tukala sekä itselle ja tanssiparille, jos paitaa ei ole vaihtanut välillä. Myös aluspaidan
käytöstä voi olla apua.
Erityisesti valkoisiin pukeutuvien promovendien ja seuralaisten kannattaa harkita vaatteidensa käsittelemistä
tekstiilisuojaspraylla pölyn, kosteuden ja tahrojen välttämiseksi.

Lepo ja palautuminen
Promootiohenki vie helposti mukanaan ja juhlahumu
saattaa jatkua pitkälle sunnuntaipäivään. Ei siis välttämättä ole pahitteeksi ottaa myös maanantaipäivää
vapaaksi.

Muuta hyödyllistä
Jos aktipäivän vaatteissa on taskut, kannattaa ottaa
mukaan muutama sokeripala tai sokeripitoinen pastilli
torjumaan mahdollista seisomisen aiheuttamaa heikotusta. Airuilla on aktin aikana tarjolla vettä.
Kännykän lataaminen tulee olemaan promootion
tapahtumapäivien aikana erittäin vaikeaa, joten varavirtalähteen mukaan ottaminen esimerkiksi retkelle on
oivallinen idea.
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Infotilaisuus
Kaikille avoin promootion infotilaisuus pidetään tiistaina 18.4. klo 18.00 Helsingin yliopiston päärakennuksen
suuressa juhlasalissa (Unioninkatu 34, käynti Senaatintorin puolelta). Tilaisuudessa käydään läpi promootion
tarkka aikataulu ja annetaan käytännön ohjeita. Yleisöllä
on lisäksi mahdollisuus esittää kysymyksiä promootiotoimikunnalle.
Mikäli herää kysymyksiä tai mitä tahansa erityistoiveita
esimerkiksi promootiossa liikkumisen suhteen, toivomme sinun olevan mahdollisimman pian yhteydessä
promootiotoimikuntaan. Meidän tehtävämme on luoda
promootiosta riemukas juhla kaikille osallistujille.
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Yhteystiedot
Promootiotoimikunnan tavoittaa sähköpostitse osoitteesta fil-promootio@helsinki.fi
Promootiokanslia päivystää maanantaisin klo 13–18
sekä torstaisin klo 9–12 ja 18–20 Porthanian huoneessa P221 (Yliopistonkatu 3).
Kanslian tavoittaa myös puhelinnumerosta 02941 23209.
Tämän infovihkon ja huhtikuun infotilaisuuden lisäksi
kaikki tarpeellinen ja ajankohtainen informaatio löytyy
verkkosivuiltamme fil-promootio2017.helsinki.fi
Promootiotoimikunta koostuu promovendeista, minkä
vuoksi toimikunta ei promootion aikana ole sähköpostin tavoitettavissa. Mikäli promootion aikana on saatava
yhteys toimikuntaan, kannattaa se tehdä puhelimitse
numeroon 02941 23209.

35

36

