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Bästa promovend,
Varmt välkommen till Filosofiska fakultetens 97:e magis-
ter- och doktorspromotion 25–27.5.2017! Anmälningen 
har nu avslutats och vårens höjdpunkt närmar sig dag 
för dag. Det infopaket som du håller i handen innehåller 
information som är nödvändig både när man förbereder 
sig inför promotionen och under själva promotionen. 
Informationen har på ett behändigt sätt sammanställts 
på en enda plats.
 
Syftet med anvisningarna är att evenemanget som i sin 
helhet samlar närmare tusen personer löper smidigt och 
att promotionsfesten för varje deltagare blir så lyckad 
som möjligt. Jag ber dig därför bekanta dig omsorgsfullt 
med häftets innehåll och följa dess anvisningar. Om det 
finns någonting som du fortfarande undrar över svarar 
promotionskommittén gärna på eventuella frågor.

Infopaketet innehåller både närmare information om 
tidtabellerna för festdagarna och beprövade praktiska 
tips för en smidig fest. Man har eftersträvat att häftet 
ska vara i en sådan form att det även är möjligt att bära 
med sig det under promotionen. En del av informatio-
nen preciseras ännu i takt med att promotionen närmar 
sig. Vi hoppas att du följer våra meddelanden på pro-
motionens webbplats och de e-postmeddelanden som 
vi sänder. Promotionskommittén ordnar 18.4 kl. 18.00 ett 
informationstillfälle i universitetets festsal. Du är varmt 
välkommen dit för att höra om promotionen och frågor i 
anslutning till den samt ställa egna frågor.
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Om det är någonting som du undrar över, kan du också 
kontakta promotionskommittén; information om olika 
kontaktsätt finns i slutet av häftet. Vi hoppas att du dock 
kommer ihåg att promotionskommittén består av frivilli-
ga promovender och att våra resurser är begränsade. 
Att svara på särskilt e-postmeddelanden kan under den 
mest hektiska tiden dröja ett par dagar.

Du kommer väl ihåg att skicka promotionskommittén en 
kopia av examensbeviset så snart som möjligt om du 
ännu inte har gjort det. Om du tar ut examen först i maj 
ska du så snart som möjligt visa med ett intyg att du har 
lämnat in en begäran om examensbevis. Jubelmagistrar 
och jubeldoktorer behöver inte lämna in kopior av exa-
mensbeviset.
 
En akademisk slutexamen är en prestation som är värd 
att fira oavsett om det har gått fem dagar eller femtio 
år sedan din officiella utexaminering. Således är du väl-
kommen att tillsammans med oss fira den största och 
finaste festen i den akademiska världen. Vi ses på pro-
motionen!
 

Mari Lehtoruusu
FM, gratista

fil-promootio2017.helsinki.fi/sv \\ fil-promootio@helsinki.fi 
@filpromootio17 \\ #filpromootio17
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Granskning av matrikeluppgifter och 
kopia av examensbeviset
Promotionskommittén sammanställer en promotion-
smatrikel av de personliga uppgifter som promoven-
derna har angett i anmälningsblanketten. Ett korrektu-
ravdrag av matrikeln finns till påseende för granskning 
i promotionskansliet (Porthania, Universitetsgatan 3, 
P221) under tiden 10–28.4.2017.

Kansliet har öppet
måndagar kl. 13–18 samt 
torsdagar kl. 9–12 och 18–20

En kopia av examensbeviset ska lämnas in till promo-
tionskommittén så snart som möjligt om du ännu inte 
har gjort det. Kopian av examensbeviset fungerar som 
bevis på att promovenden har rätt att delta i eveneman-
get. Kopian kan lämnas in personligen till promotions-
kansliet under dess öppettider eller sändas via följande 
länk: fil-promootio2017.helsinki.fi/ilmo/upload.php. Det 
räcker med en vanlig svartvit kopia av det ursprungliga 
betyget.

Om promovenden tar ut examen under våren före pro-
motionsakten ska han eller hon lämna en kopia av exa-
mensbeviset omedelbart efter att ha fått betyget. Om 
utexamineringen äger rum först i maj 2017 ska ett tem-
porärt intyg som utfärdas av fakulteten lämnas till pro-
motionskommittén omedelbart efter att promovenden 
lämnat in begäran om examensbevis.
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De vars namn har ändrats efter examen ska även lämna 
in en kopia av något identitetsbevis (t.ex. pass eller 
körkort) till promotionskommittén.
 
Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna behöver inte 
sända kopior av sina examens- eller identitetsbevis.

Dansövningar
Vid promotionsbalen dansar man akademiska danser. 
Därutöver har magister- och doktorspromovenderna 
med sina följeslagare möjlighet att delta i uppvisnin-
gsdanserna magisterfransäsen och doktorspolonäsen. 
Jubelmagistrar och jubeldoktorer deltar inte i dessa. För 
dem som deltar i fransäsen ordnas övningar. Det är obli-
gatoriskt att delta i övningarna på det sätt som beskrivs 
nedan.

Doktorerna övar sin polonäs under generalrepetitions-
dagen varefter det är möjligt att stanna kvar och öva 
andra festdanser.

För de promovender och övriga promotionsdeltagare 
som inte deltar i magisterfransäsen eller doktorspolonä-
sen hålls allmänna dansövningar, där man övar akade-
miska danser som dansas vid balen. Deltagande i dessa 
dansövningar är frivilligt.

Fransäsövningar
Fransäsen är unga magistrars egen uppvisningsdans 
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med sju turer. Att delta i dansen förutsätter att man 
deltar i alla övningar. Ett par kan inte hoppa över en 
enda övning, och den ena parten får vara borta en gång 
av tvingande skäl. Eftersom paren dansar mitt emot 
varandra gör frånvaron av det motsatta paret övningen 
ytterst besvärlig. Om man uteblir mitt under övningarna 
leder det likaså till att det motsatta paret automatiskt 
faller bort från hela fransäsen. Det är obligatoriskt att 
delta i den första övningsomgången för att få delta i 
dansen. Övningarna i de andra danserna förenas med 
övningarna i fransäsen, och därmed behöver deltagar-
na i fransäsen inte allmänna övningar.

Fransäsövningarna hålls i Tyska skolan i Helsingfors 
(Malmgatan 14). 

ons 19.4 kl. 17.00–20.00 (obligatoriskt för åtmistone 
parets andra parter)
ons 26.4 kl. 17.00–19.00
tors 27.4 kl. 17.00–19.00
ons 3.5 kl. 17.00–19.00
tors 4.5 kl. 17.00–19.00
ons 10.5 kl. 17.00–19.00
tors 11.5 kl. 17.00–19.00
tors 18.5 kl. 17.00–19.00 
mån 22.5 kl. 17.00–18.30 (generalrepetition)

Ta med inomhusskor till dansövningarna. Klackskor 
används först vid generalrepetitionen. Lång kjol för 
kvinnor bidrar till ytterligare dansstämning.
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Generalrepetition
En obligatorisk generalrepetition för dem som deltar i 
uppvisningsdanserna ordnas på Gamla studenthuset 
måndagen 22.5 kl. 17–21. 

Tidtabellen för generalrepetitionen är följande:  

kl. 17.15–18.30 magisterfransäsen
kl. 18.30–19.30 polonäs för inbjudna gäster och doktors-
polonäsen
kl. 19.30–20.30 generalrepetition för de akademiska 
danserna

Klädsel vid polonäs och fransäs
I fråga om uppvisningsdanserna är det bra att beakta 
att vid doktorspolonäsen ska parets båda parter vara 
klädda i doktorernas färg, svart. En magisterpromovend 
iklädd en vit klänning kan alltså inte delta i doktorspolo-
näsen även om hon skulle vara doktorspromovendens 
följeslagare vid promotionen. 

Vid magisterfransäsen ska den ena av paret vara klädd 
i frack och den andra i en vit klänning med anledning av 
mönstren som skapas av klädselns färger. Frågan kan bli 
aktuell i ett fall där magisterpromovendens följeslagare 
är av samma kön som denne. Två personer iklädda vit 
klänning eller på motsvarande sätt två personer iklädda 
frack kan därmed inte bilda par vid magisterfransäsen.

En man som promoverats till doktor kan delta i fran-
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säsen som magisterpromovendens par, men han ska 
lämna bort doktorsinsignierna under dansen. De som är 
iklädda dräkter i andra färger kan inte delta i doktorspo-
lonäsen eller magisterfransäsen, men det är möjligt att 
delta i de övriga danserna.

Allmänna dansövningar
Allmänna dansövningar ordnas 9.5 och 16.5 kl. 18.00–
20.00 vid Unisports motionscenter i Gumtäkt (Väinö 
Auers gata 11). För dansövningarna krävs inte par. Båda 
dansövningarna är frivilliga. 
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Program
Inom programmet följer jubelmagistrar och jubeldokto-
rer och deras följeslagare i regel anvisningarna för unga 
magistrar och doktorer alltid när det är möjligt.

Floradagen, lördag 13.5.
Magisterpromovender
Kl. 10.30 samlas magisterpromovenderna till ett möte i 
Gumtäkt där den allmänna kransbinderskan för promo-
tionen väljs. Efter mötet åker magisterpromovenderna 
ut till Gumtäkts herrgård för att fria till den utvalda per-
sonen. 

Alla promovender och följeslagare
Kl. 11.30 presenteras kransbinderskan i Gumtäkts träd-
gård. Efter presentationen beger sig alla i följe till Flo-
radagens parkfest på Gumtäkts äng. På ängen lyssnar 
man till tal, sjunger Vårt land i enlighet med studenttra-
ditionen och höjer en skål för våren.

De som anmält sig till lunchen fortsätter Floradagen kl. 
13 med en spårvagnsresa till centrum och Floradagens 
lunch serveras på hotell Presidentti (Södra Järnvägsga-
tan 4).

Kransbindning, onsdag 24.5.
Innan de egentliga promotionsevenemangen hålls 
pre-kransbindning. Där kan magisterpromovender som 
deltar utan kransbindare få hjälp med att tillverka sin 
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lagerkrans av den allmänna kransbinderskan och pro-
motionskommittén.

Kransbindningen hålls i Ostrobotnias nationsvåning 
(Tölögatan 3 A) kl. 16–21. Man bör reservera cirka två 
timmar för att tillverka en krans. 

Kransbindnings- och svärdslipningsdag, 
torsdag 25.5.
Magisterpromovender
Kl. 16.30 börjar en aktövning som är obligatorisk för 
alla magisterpromovender i universitetets huvudbygg-
nad. Ingång från Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). 
Samling inför övningen i aulan framför Solennitetssalen. 
Efter övningen fortsätter programmet med kransbind-
ningsmiddag på Crowne Plaza (Mannerheimvägen 50).

Kl. 18.30 Kransbindningsmiddag på Crowne Plaza. Tills-
tällningen avslutas cirka kl. 23.

Kransbindare (magisterpromovendernas och jubelma-
gistrarnas följeslagare)
Kl. 15.00 inleds kransbindningen på Casa Academica 
(Perhogatan 6, 2:a våningen)

Ta med synål, stark svart tråd, sax och eventuellt en fin-
gerborg. Kransbinderskorna och kransbindarna tillver-
kar en krans var genom att sy lagerblad på ett färdigt 
kransbotten, dvs. karkasen. Allmänna kransbinderskan 
och tidigare allmänna kransbinderskor hjälper till vid 
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tillverkningen. Det tar cirka två timmar att tillverka en 
magisterkrans.

Lagerkransarna tas inte med hem över natten utan den 
färdiga lagerkransen överlämnas till promotionsmars-
kalkerna.

Kl. 18 går man från kransbindningen till kransbindnings-
middagen på Crowne Plaza.

Doktorspromovender
Kl. 15.00 börjar en aktövning som är obligatorisk för 
alla doktorspromovender (separat från magistrarnas 
övning) i universitetets huvudbyggnad. Ingång från 
Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). Samling inför 
övningen i aulan framför Solennitetssalen. Till general-
repetitionen medtas doktorshatt och doktorsvärja som 
båda försetts med namnlapp. Dessa lämnas i Solen-
nitetssalen över natten. Hatten och svärdet får alltså 
under inga omständigheter tas med hem över natten!

Kl. 17.00 börjar rektors mottagning i Tidningssalen i 
huvudbyggnaden för hedersdoktorer, jubeldoktorer 
samt doktorer och deras följeslagare. Efter mottagnin-
gen går man till fots till svärdslipningsmiddagen på res-
taurang Bank (Unionsgatan 20)

Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank. 
Tillställningen avslutas cirka kl. 23.
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Svärdsliparna (doktorspromovendernas och jubeldok-
torernas följeslagare)
Det är inte obligatoriskt för följeslagarna att delta i aktö-
vningen för doktorspromovenderna som börjar kl. 15.00, 
men de kan om de så vill följa övningen i publiken.

Kl. 17.00 rektors mottagning i Tidningssalen i huvud-
byggnaden.

Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank.

Promotionsdag, fredag 26.5
Promotionsakt
Kl. 08.45 anländer de unga magistrarna, dvs. magistrar 
som promoveras för första gången med sina följeslaga-
re till universitetets huvudbyggnad (Alexandersgatan 5). 
De unga doktorerna med sina följeslagare anländer kl. 
09.15. Jubelmagistrarna och jubeldoktorerna med sina 
följeslagare anländer kl. 09.30. 

Kl. 10.00 börjar promotionsakten. Det är mycket viktigt 
att man kommer till tillställningen i tid.

Obs! Promotionsakten är en lång tillställning där promo-
venderna praktiskt taget står i flera timmar. För orken 
och välbefinnandet är det viktigt att äta en ordentlig 
frukost. Man kan förvara till exempel sockerbitar i kos-
tymens/klänningens fickor. Man behöver inte ta med 
sig någonting till akten. Värdesakerna kan man lämna 
till den bevakade garderoben i universitetets entréhall. 
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Handväskor används inte vid promotionsakten, guds-
tjänsten eller den konfessionslösa ceremonin. Profes-
sionella fotografer dokumenterar alla händelser under 
promotionen varför fotografering är förbjudet vid pro-
motionsakten för alla utom för promotionens officiella 
fotograf.

Gudstjänst och konfessionslös ceremoni 
Kl. 14.00 går vi som en enhetlig procession från huvu-
dbyggnaden mot Domkyrkan och Nationalbiblioteket. 
De som väljer den konfessionslösa ceremonin styrs från 
följet till Nationalbibliotekets festsal. 

Kl. 15.30 återvänder deltagarna i form av en procession 
till universitetets huvudbyggnad efter gudstjänsten eller 
den konfessionslösa ceremonin. I huvudbyggnaden 
överräcks promotionsdiplom och promotionsmatriklar 
till magistrarna och doktorerna, varefter deltagarna kan 
börja förbereda sig för middagen.

Promotionsmiddag
Kl. 17.45 anländer magistrarna till promotionsmiddagen, 
doktorerna kl. 18.15. Middagarna hålls i Finlandiahuset 
(Mannerheimvägen 13e). Tillställningen avslutas vid 
midnatt.

Utflykts- och baldag, lördag 27.5
Promotionsutflykt
Kl. 10.15 anländer deltagarna till Salutorget för att delta 
i promotionsutflykten som sker i form av en traditionell 
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promotionssegling i skärgården. Genom att spana efter 
marskalkerna som bär studentmössa och övriga delta-
gare hittar du rätt fartyg. Kom ihåg att ta med din egen 
studentmössa! Fartygen kan inte vänta så det lönar sig 
att komma i tid.

Kl. 12 efter seglingen är det dags för utflyktslunch på 
Brunnshuset (Stora Parkvägen 1). Lunchprogrammet 
pågår till cirka kl. 14, varefter deltagarna kan börja för-
bereda sig för kvällens bal.

Promotionsbal 
Kl. 17.45 anländer magisterpromovenderna och kl. 18.15 
doktorspromovenderna till balen på Gamla studenthu-
set (Mannerheimvägen 3). En buffetmiddag serveras 
efter festdansen cirka kl. 21. Tillställningen pågår fram 
till kl. 02.

Nattlig procession
Kl. 02.15 efter balen går de promoverade och deras föl-
jeslagare i procession för att sprida promotionsandan i 
Helsingfors centrum och stannar avslutningsvis framför 
universitetets huvudbyggnad. Där hålls ett tal för den 
uppgående solen vid tidpunkten för soluppgången kl. 
04.16.

Efterfest
Efter soluppgången kan de som så önskar fortsätta 
festen på Nylands Nation (Kaserngatan 40).
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Anhörigas deltagande i promotion-
sakten
Anmälda följeslagare får följa promotionsakten i Solen-
nitetssalen. För andra anhöriga till promovender kan vi 
inte garantera platser. Eventuella lediga platser lottas ut 
bland promovender som vill ha sittplats för en anhörig. 
Deltagarna informeras per e-post om detta när läget har 
klarnat.

Anhöriga som anländer till Solennitetssalen ska klä 
sig i enlighet med klädkoden för gäster (se regler för 
klädsel). Det är förbjudet att fotografera i Solennitetssa-
len under promotionsakten.

Promotionsakten förmedlas via video till föreläsningssal 
1 i huvudbyggnaden, där anhöriga är välkomna att följa 
ceremonin. Plats i föreläsningssalen behöver inte reser-
veras på förhand. För de gäster som följer akten utanför 
Solennitetssalen gäller inte lika noggrann klädkod som 
för dem som följer festen i salen. Man ska dock klä sig 
korrekt och festligt.

Det troligtvis lättaste sättet att följa promotionsfestlig-
heterna är att komma och se processionen efter akten. 
Processionen går från universitetets huvudbyggnad till 
Domkyrkan eller Nationalbiblioteket cirka kl. 14.00.
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Promotionsklädsel
Klädanvisningarna i promotionen är strikta och de följes 
i samtliga av promotionens tillställningar. Regler för de 
formella tillställningarna – kransbindings- och svärds-
lipningsmiddagen, promotionsakten samt balen – finns 
samlat i tabellen nedan. Reglerna finns separat för pro-
movender, deras följeslagare samt för gäster. Anvisnin-
gar för klädsel i promotionens övriga tillställningar finns 
därefter nedan tillsammans med övriga noteringar som 
också bör beaktas.

Även om anvisningar för klädsel har givits för damer och 
herrar skilt, har varje deltagare i promotionen rätt att klä 
sig enligt anvisning för det kön man upplever som sitt 
oavsett det biologiska könet. I en del av promotionens 
tillställningar inverkar klädvalet på grupperingen samt  
danserna (se Dansövningar). Promotionskommittén 
svarar vid behov på eventuella tilläggsfrågor i ärendet.
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Kransbindnings- 
och svärdslipnin-
gsdagen

Promotionsakten 
samt gudstjäns-
ten

Promotionsmid-
dagen och pro-
motionsbal

Ung  
magister- 
promovend, 
herr

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar, 
krans och ring

frack 1), vit väst, 
vita handskar, 
krans och ring

Ung 
magister- 
promovend, 
dam

färgad lång  
aftonklänning 2)

icke-urringad vit 
långklänning, vita 
handskar och 
skor, krans och 
ring 3)

vit lång afton 
klänning, vita 
handskar och 
skor, krans och 
ring 5)

Unga 
magisterns 
kransbindare

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar

frack 1), vit väst, 
vita handskar

Unga 
magisterns 
kransbin-
derska

färgad lång 
aftonklänning 2)

icke-urringad vit 
långklänning, vita 
handskar och 
skor 3)

vit lång afton- 
klänning, vita 
handskar och 
skor 5)

Jubelmagis-
terpromo-
vend, herr

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar, 
krans och ring

frack 1), vit väst, 
vita handskar, 
krans och ring

Jubelmagis-
terpromo-
vend, dam

färgad lång  
aftonklänning 2)

icke-urringad 
svart lång- 
klänning, svarta 
handskar och 
skor, krans och 
ring 4)

svart lång afton 
klänning, svarta 
handskar och 
skor, krans och 
ring 5)

Jubelmagis-
terns krans-
bindare

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar

frack 1), vit väst, 
vita handskar

 Promotionsklädsel
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Jubelmagis-
terns krans-
binderska

färgad lång 
aftonklänning 2)

icke-urringad 
svart lång- 
klänning, svarta 
handskar och 
skor 4)

svart lång  
aftonklänning, 
svarta handskar 
och skor 5)

Doktor- 
promovend, 
herr

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar, 
doktorshatt och 
värja

frack 1), vit väst, 
vita handskar, 
doktorshatt och 
värja

Doktor- 
promovend, 
dam

färgad lång 
aftonklänning 2)

icke-urringad 
svart lång- 
klänning, svarta 
handskar och 
skor, doktorshatt 
och värja 4)

svart lång  
aftonklänning, 
svarta handskar 
och skor, doktors-
hatt och värja 5)

Doktorns 
följeslagare, 
svärdslipare

frack 1), vit väst frack 1), svart väst, 
vita handskar

frack 1), vit väst, 
vita handskar

Doktorns 
följeslagare, 
svärdslipa-
rinna

färgad lång 
aftonklänning 2)

icke-urringad 
svart lång- 
klänning, svarta 
handskar och 
skor 4)

svart lång 
aftonklänning, 
svarta handskar 
och skor 5)

Manlig gäst frack 1), vit väst frack, svart väst 
eller svart kostym 
6)

frack 1), vit väst, 
vita handskar

Kvinnlig gäst färgad lång 
aftonklänning 2)

icke-urringad 
svart lång- 
klänning, svarta 
skor 7)

färgad lång 
aftonklänning 8)
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1) fracken
Fracken består av en svart rock med skörtar, svarta 
byxor, en särskild frackskjorta, väst, vit rosett och vita 
handskar. Under promotionsakten bär man svart väst, i 
andra promotionssammanhang vit.

Frackskjortan har en hög styv krage och enkla man-
schetter (ej dubbla). Plissérade skjortor eller skjortor 
med volang används inte: skjortbrösten är hårt pikétyg. 
När det gäller knapparna vänligen notera att svarta 
knappar är avsedda bara för begravningar.

Armbandsur används inte. Använder man fickur borde 
kedjan inte synas för mycket.

Som skor brukas svarta lackskor. Under promotionsak-
ten används hellre svarta polerade läderskor med tunn 
botten. Sådana kan man också använda hela tiden i 
stället för lackskor. Strumporna bör vara svarta.

Till ytterplagg passar bäst en mörk rock eller cape. Ifall 
halsduk behövs, är den vit. 

2) damernas färgad lång aftonklänning på kransbind-
nings- och svärdslipningsdagen
Klänningen är hellång och får inte vara svart eller vitt. 
De två sistnämnda färger får ändå användas som 
prydnad.  Tillställningens karaktär och den vårliga 
tidpunkten borde också influera valet av klänning. 
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3) kvinliga promovendernas och följeslagarnas vita 
klänning under promotionsakten
Unga kvinnliga magistrarna och de unga magistrarnas 
kransbinderskor bär en helvit klänning som är hellång 
och icke-urringad. Avsikten är, att klänningen är elegant 
och enkel samtidigt. I promotionssammanhang avser 
’vit’ en färgnyans som jämnfört med ett kontorspapper-
sark ser vit ut. Konformiteten av de olika vita klänningar-
na är viktigt, eftersom de vitklädda ofta tåga i oavbruten 
kolonn, då alla avvikelser syns betydligen lätt.

Lämpliga material är till exempel yllemuslin, dupionsilk 
eller tjock satin. Vita broderier är tillåtna såsom damast. 
Materialet får inte vara genomskinlig och ej heller bro-
derat med färg- eller metalltrådgarn. Fristående orna-
ment såsom paljetter är inte tillåtna.

Klänningen under promotionsakten bör vara hellång så 
att fållen täcker fotknölarna. Också ärmarna bör vara 
hellånga (ändå till handlovarna). Halsöppningen på klän-
ningen bör åtsittande och O-formad. Vänligen komma 
ihåg att promovendi måste kunna gå upp och ner ett 
antal trappsteg. Släp är därför opraktiska. Stilrenhet 
kräver att klänningen borda vara smal och eventuella 
slitsar så korta som möjligt.

Med promotionsaktsklänningen används vita handskar 
(ej av spets). Bar hud får ej synas emellan handsken och 
ärmen.

Skorna skall vara vita med hel spets samt hel häl. San-
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dalerna anses inte vara tillräckligt festliga.

Diskreta halssmycken eller örhängen är möjliga. Med 
magistersringen bäras enbart förlovnings- eller vigsel-
ring, ej eventuella andra ringar.

Under promotionsakten och i kyrkan bärs inte någon 
handväska. En smygficka kan därför vara praktisk. 

4) kvinliga promovendernas och följeslagarnas svarta 
klänning under promotionsakten
Kvinnliga doktorer, kvinnliga jubelmagistrar samt dokto-
rernas och jubelmagistrarnas kvinnliga följeslagare klär 
sig i en hellång, täckande svart klänning med svarta skor 
och svarta handskar. Anvisningarna i punkt 3 går att til-
lämpa bara en kommer ihåg att ’vit’ ersättas med ’svart’. 

5) kvinliga promovendernas och följeslagarnas under 
promotionsmiddagen och i promotonsbalen
Under promotionsmiddagen klär damerna sig i vit eller 
svart hellång klänning såsom under akten. Ärmarna kan 
vara halvlånga men bar rygg passar inte i middagens 
stämning. Samma klänning som under akten kan alltid 
användas.

I promotionsbalen är det tillåtet att använda samma 
klänning som under akten och middagen men även 
möjligt att klä sig i en mera dekolleterad och bredare 
balklänning. Alla följer fortfarande sin egen färg, vit 
eller svart. Handskarnas längd beror på ärmarnas 
längd. Handväska tillåts, dock ej vid själva dansandet. 
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6) manliga gästernas klädsel under promotionsakten
De gäster som sitter i solennitetssalen önskas klä sig i 
frack med svart väst eller tjänsteuniform. Handskorna 
används inte. Närmare föreskrifter rörande fracken finns 
i punkt 1.

För gäster är det också lämpligt att använda mörk 
(svart) kostym men gällande de som sitter i solenni-
tetssalen uppmuntras detta inte. De som följer pro-
motionsakten från ett annat håll, passar mörka kosty-
men väl. Observera, att slipsen inte borde vara svart. 

7) kvinnliga gästernas klädsel under promotionsakten
De gäster som sitter i solennitetssalen följer samma 
anvisningar som kvinnliga doktorer. Gästerna har inte 
handskar under promotionsakten.

Promotionsakten kan följas även annanstans, då 
anvisningarna är mera liberala. Korta fållar eller 
ärmar är ände inte påbjudna. Färgerna borde vara 
diskreta. Handväskorna bör lämnas i garderoben. 

8) kvinnliga gästernas klädsel under promotionsmid-
dagen och i promotionsbalen
Kvinnliga gästerna klär sig i en färgad klänning, vilket 
menar att huvudfärgen bör vara annan en vit eller svart. 
I bästa fall använder gästerna vit eller svart inte alls. I 
balen är det tillåtet att bära mera synliga smycken. 
Annars tillämpas anvisningarna i punkt 5 rörande t.o.m. 
klänningens längd, handväska m.m.
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Floradagen
På Floradagen klär man sig i studentmössa och vårlig 
klädsel enligt väderlek. Ett passande alternativ för 
kvinnor är exempelvis klänning, kavaj- eller byxdress. 
Män kan i motsvarande mån bära en vårlig kostym eller 
en kombination, där det ingår skjorta och slips. Alla kan 
välja fritt bland lämpliga färger. Studentmössan bärs vid 
dessa tillställningar även inomhus.

Utflykten
Utflykten är promotionens mest fria del och klädseln får 
vara avslappnad. Utflykten riktar sig till vid havet och 
därför lönar det sig att vara förberedd för vårlig blåst och 
klä sig enligt väderlek. På utflykten bärs studentmössa 
både inom- och utomhus, så det lönar sig att adaptera 
sin klädsel till mössan. Klädseln får med andra ord inte 
vara för sportig, och inte heller jeans eller reklamkläder 
är lämpliga. I övrigt är klädseln fri. 

Lämpliga alternativ för damer är exempelvis en bekväm 
klänning med kofta, byxor kan också användas. För män 
passar exempelvis sammets- eller bomullsbyxor med 
en tröja och skjorta, en kombinerad kostym är också ett 
lämpligt alternativ.

Förtjänsttecken
Under kransbindnings- och svärdslipningsdagen samt 
på utflykten bärs inga förtjänsttecken.

Vid promotionsakten och -middagen bärs statliga fört-
jänsttecken enligt gängse regler. De som bär finländska 
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förtjänsttecken har plikten att bära sina medaljer, och de 
bärs i originalstorlek (inte i miniatyr). På balen bärs stat-
liga förtjänsttecken, men vid sidan av medaljer i original 
kan man även bära dem i miniatyrformat.

Vid promotionen bärs inte alls akademiska förtjänsttec-
ken och inte heller nations-, fakultetorganisations- eller 
andra band.

Tjänsteuniformer
Personer som har rätt att bära tjänsteuniform får 
använda dem vid alla promotionstillställningar. Då bör 
man följa de regler som har givits för bruket av ifråga-
varande tjänsteuniform. Promovenderna får dock själva 
inte bära andra uniformer än den prästerliga dräkten, 
men för övriga gäster är det tillåtet att bära även andra 
uniformer (t.ex. försvarsmaktens, polisens eller rädd-
ningsverkets uniformer). Man bör dock ta hänsyn till den 
egna promotionsgruppens allmänna regler om klädsel: 
exempelvis de kvinnliga magisterpromovenderna och 
kransbinderskorna, som i övrigt bär vitt, rekommen-
deras att inte bära en svart prästerlig tjänsteuniform 
under promotionen.

Övriga noteringar
De som varken deltar i kransbindnings- och svärdslip-
ningsmiddagen eller i rektorns mottagning torsdagen 
25.5. utan enbart deltar i aktövningen eller kransbind-
ningen, kan vid dessa tillställningar klä sig även i mörk 
kostym eller besöksdräkt. Till rektorns mottagning klär 
man sig på samma vis som till kransbindnings- och 
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svärdslipningsmiddagen, dvs. i färgad långklänning och 
frack. Om man vill, kan man enligt gammal tradition vid 
behov ta på sig studentmössan till kransbindningen.

Under promotionsakten går man och står man mycket 
och därför lönar det sig att välja bekväma skor som inte 
trycker eller skavar. Vid valet av skor bör man observera 
att alla skor är synliga då man kliver upp på parnessen.

Det är inte tillåtet att klä sig i folkdräkt vid promotionen. 
Det är även förbjudet att bära all form av pälsdekor. Det 
är också förbjudet att använda starka parfymer under 
promotionsakten: promovenderna står mycket tätt intill 
varandra under flera timmar och då bör man vänligen 
visa hänsyn för personer med allergier.

Akademiska insignier
Promotionskommittén önskar att alla magisterpromo-
vender skaffar en magisterring och doktorspromoven-
derna en doktorshatt och en doktorsvärja, eller på annat 
sätt ser till att de har sådana under promotionen. Det är 
inte möjligt att delta i promotionsakten utan akademis-
ka insignier!

Endast magistrar och doktorer som vigts vid promo-
tionen (både när- och frånvarande) får rätt att använda 
akademiska insignier.

Doktorshatt och doktorsvärja
Doktorshattens färg är svart vid Helsingfors universitets 
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filosofiska fakultet. Hatten är prydd med fakultetens 
gyllene emblem. Det är inte tillåtet för doktorspromo-
venden att bära hattar från andra universitet eller fakul-
teter som sådana vid promotionen, utan emblemet 
måste ersättas med Filosofiska fakultetens emblem 
inför promotionen. Även i detta fall måste hatten vara 
svart.

I Finland används statens enda officiella civilvärja som 
doktorsvärja. Den är formgiven av Akseli Gallen-Kallela. 
Vid promotionen kan man även använda en värja som 
man till exempel lånat av en vän eller från universitetet. 
Det går också att använda andra fakulteters och andra 
finländska universitets och högskolors doktorsvärjor 
som är officiella civilvärjor. Som doktorsvärja får man 
inte använda en militär värja och inte heller en utländsk 
doktorsvärja eller en värja som är tillverkad för annat 
bruk.

Magisterring och magisterkrans
Magisterringen ska finnas med vid promotionsakten, 
varefter man får bära den officiellt. Magisterringen av 
guld bärs på vänstra handens pekfinger. Magisterringen 
kan vid behov ersättas av en enkel ring av guld eller en 
guldfärgad ring som inte har en sten eller annan deko-
ration.

Magisterns lagerkrans tillverkas av hans eller hennes 
följeslagare, dvs. kransbindaren eller kransbinderskan, 
vid kransbindningen före kransbindningsmiddagen. 
Den som deltar ensam kan om han eller hon så vill binda 
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sin egen krans vid kransbindningen onsdagen den 
24.5. Den allmänna kransbinderskan med sina hjälpre-
dor hjälper den som deltar utan följeslagare binda sin 
krans. Ta med en synål, sax, stark svart tråd och even-
tuellt en fingerborg. Promotionskommittén skaffar det 
övriga materialet för kransarna. Man ska beakta kran-
småtten om man planerar en bred frisyr, så att kransen 
inte känns alltför åtsittande.

Minneskonstverket
Minneskonstverket för årets promotion är förverkligat 
i form av en tecknad serie. Konstverket är illustrerat 
av serieteckningskonstnären och illustratören Mika 
Lietzen, och finns att beställa som en även på promo-
tionen behändig tygkasse samt en plansch, som man 
efter promotionen kan inrama och hänga upp väggen 
hemma.

Minneskonstverk finns fortfarande att beställa t. o. m. 
24.4. per blankett som finnes på webbplatsen fil-pro-
mootio2017.helsinki.fi/taide/. Tygkassen kostar 18 euro 
och planschen 15 euro.

Festetikett
Promotionen är en särskild fest där varje ögonblick är 
unikt. För att säkerställa att såväl man själv som övriga 
gäster trivs hoppas vi att alla deltagare är närvarande vid 
dessa ögonblick. Det är tillåtet att fotografera vid bordet 
och dela bilderna för att förmedla glädjen och stämnin-
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gen och föreviga minnen. Kom ihåg att ta hänsyn till de 
andra medlemmarna i ditt bordssällskap! 

Under middagen är det inte önskvärt att avlägsna 
sig från eller komma tillbaka till bordet under pro-
gramnumren. Om det ändå uppstår ett behov att 
lämna bordet är det hövligt att till exempel vänta tills 
ett tal har avslutats innan man rör sig i festlokalen. 

Fotografering
Promotionskommittén ansvarar för förevigandet av pro-
motionstillställningarna genom att sörja för den allmän-
na fotograferingen. Promovenderna informeras efter 
promotionen om distribution och försäljning av foto-
grafier och minnesboken om promotionen. Officiella 
fotografier tagna av promotionens fotograf används vid 
information som gäller promotionen, både i samband 
med promotionen våren 2017 och framtida promotioner 
samt i den minnesbok som publiceras efter promotio-
nen.

För att feststämningen ska bevaras är fotografering och 
videoinspelning under promotionsakten förbjuden i 
Solennitetssalen för alla utom för officiella fotografer. På 
middagar och vid övriga tillställningar kan man ta foton 
utan blixt och när man sitter på sin egen plats. Det är 
önskvärt att promovenderna berättar om begränsnin-
garna för fotografering även för sina följeslagare och 
anhöriga för att tillställningarnas högtidliga stämning 
ska bevaras.
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Porträttfotografering vid promotionsbalen
I samband med promotionsbalen har promovenderna 
möjlighet att föreviga sig ensamma, tillsammans med en 
följeslagare eller en vän i ett studioporträtt. Fotografe-
ringen ordnas av Ylioppilaskamerat ry.

Fotografen tar ett par helkroppsfoton och ett överkrop-
psfoto. Bland fotografierna väljer man ut det foto som 
man tycker bäst om. Fotografiet slutredigeras och leve-
reras per post som råkopia i pappersformat. Fotografiet 
är i färg men om man så önskar kan man även få det i 
svartvitt.

Man får bilderna till påseende inom circa två veckor och 
det valda fotografiet är klart inom circa en månad efter 
det. Priset för fotografiet är 65 euro och det omfattar 
tagning av ca tio fotografier, grundläggande bildbe-
handling av valt fotografi och leverans per post av ett 
pappersfotografi. Priset för ytterligare fotografier är 
7-5  euro/st beroende på storlek och papprets sort.
Fakturering sker i efterhand enligt antalet fotografier.  

Fotograferingsstudion betjänar på fredag kl. 15.30–22 i 
Huvudbyggnadens Tidningssal samt under promotion-
sbalen kl. 18–24. Tid kan bokas per epost via info@yli-
oppilaskamerat.fi
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Praktiska tips för promotionen

Allmänt
Under promotionen kan man fråga om råd i praktis-
ka frågor hos marskalkerna, promotionskommitténs 
medlemmar eller promotionskanslisten. Kommitté-
medlemmarna bär ett smycke med en lövruska i silver 
på bröstet. Det är lätt att känna igen marskalkerna på 
studentmössan och marskalksbandet. För säkerhets 
skull finns en första hjälpen-grupp till hands under 
promotionsakten.

Vid förhinder 
Om en promovend eller en annan deltagare i promotio-
nen till exempel insjuknar överraskande före eller under 
promotionen eller av någon annan tvingande anledning 
inte kan delta i någon av tillställningarna i promotionen 
ska man alltid och så snart som möjligt meddela detta 
per telefon till promotionskommittén (tel. 02941 23209). 
Detta är viktigt bland annat på grund av placerings- och 
processionsarrangemangen. 

Personliga förberedelser 
Det lönar sig att planera sin personliga tidtabell omsor-
gsfullt för tiden under promotionen. Hur och med vilket 
fordon sker de egna förflyttningarna och hur lång tid tar 
de i anspråk? När och vad ska man äta? Är det möjligt 
att ta en middagslur i något skede? Finns det tid för att 
gå till frisörskan? Vilka kläder ska man ha på sig vid 
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olika tillställningar? Var byter man kläder?

Det finns särskild anledning att sörja för måltiderna. På 
torsdagen bör man inte komma hungrig till promotion-
sövningarna. På fredagen bör man under inga omstän-
digheter hoppa över frukosten eftersom själva promo-
tionsakten varar i flera timmar och det finns ingen paus 
före gudstjänsten och den konfessionslösa ceremonin. 
På fredagseftermiddagen blir man säkert hungrig redan 
före middagen. Under lördagens bal serveras midda-
gen inte förrän kl. 21 varför det är viktigt att under dagen 
reservera tid för måltider mellan utflykten och balen.

Klädsel
Det är bra att börja skaffa klädsel i tid. Att till exempel 
hitta vita långa handskar kan visa sig vara överraskande 
svårt.

Senast under den nattliga processionen är tårna tack-
samma om de får vila i utbytesskor efter balen. I den 
nattliga processionen fästs inte längre uppmärksamhet 
vid skornas färg eller modell varför man kan prioritera 
bekvämlighet framför utseende. Ju bekvämare skor, 
desto bättre. Det finns ingenting som förstör feststäm-
ningen så illa som skoskav. Tag med klädesplagg enligt 
väder till den nattliga processionen. det rekommen-
deras också att medta en flaska bubbel och ett vårligt 
humör gör processionen oförglömlig!

Man bör låta fötterna vänja sig vid festskorna i förväg till 
exempel genom att gå in dem inomhus hemma. De som 
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deltar i dansövningarna bör testa de skor som planerats 
för dansen redan under övningarna. Ett blåsplåster är 
en utmärkt utrustning.

Vid promotionsakten ska män inte ha lackskor, vilket 
också sägs i reglerna för klädsel. Vid regn är det inte 
möjligt att trä på galoscher innan man går till processio-
nen. Kvinnor å sin sida ska till promotionsakten inte välja 
skor med alltför höga klackar som gör det svårt att stå. 
Lågklackat är ett mycket bra val.

De som klär sig i frack bör reservera flera frackskjortor 
för promotionen, helst en för varje dag. Man bär fracken 
under flera dagar i rad, och den är som känt ingen sval 
klädedräkt. På den tredje dagen kan det vara obekvämt 
för både en själv och danspartnern om man inte har bytt 
skjorta emellanåt. Att använda undertröja kan också 
vara till hjälp.

Särskilt de promovender och följeslagare som klär sig i 
vitt bör överväga att behandla sina kläder med textilsp-
ray som skyddar mot damm, fukt och fläckar. 

Vila och återhämtning
Promotionsandan tar lätt tag i en och firandet kan 
sträcka sig långt in på söndagen. Det är alltså ingen 
dålig idé att vara ledig på måndag.

Annat nyttigt 
Om kläderna under promotionsdagen har fickor lönar 
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det sig att ta med sig ett par sockerbitar eller pastiller 
som innehåller socker för att förebygga eventuell svag-
hetskänsla på grund av det myckna ståendet. Marskal-
kerna står till tjänst med vatten under akten.

Att ladda sin mobiltelefon kommer att vara ytterst svårt 
under promotionsdagarna. Det är därför en utmärkt idé 
att ta med en reservströmkälla till exempel på utflykten.

Informationstillfälle 
Ett informationstillfälle som är öppet för alla hålls tisdag 
18.4 kl. 18.00 i Solennitetssalen i Helsingfors universitets 
huvudbyggnad (Unionsgatan 34, ingång från Senatstor-
get). Vid tillfället går man igenom den exakta tidtabellen 
för promotionen och ger praktiska anvisningar. Publiken 
har dessutom möjlighet att ställa frågor till promotions-
kommittén.

Om ni har frågor eller vilka som helst särskilda önskemål 
som gäller till exempel tillgänglighet och handikappan-
passning vid promotionen, hoppas vi att ni så snart som 
möjligt kontaktar promotionskommittén. Vår uppgift är 
att göra promotionen till en glad fest för alla deltagare.
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Kontaktinformation
Promotionskommittén nås per e-post  
fil-promootio@helsinki.fi 
 
Promotionskansliet har jour måndagar kl. 13–18 samt 
torsdagar kl. 9–12 och 18–20 i Porthania, rum P221 
(Universitetsgatan 3).

Kansliet nås även på numret 02941 23209.

Utöver detta infohäfte och informationstillfälle i april 
finns all nödvändig och aktuell information på vår
 webbplats fil-promootio2017.helsinki.fi/sv/

Promotionskommittén består av promovender varför 
kommittén under promotionen inte kan nås per e-post. 
Om det är nödvändigt att kontakta kommittén under 
promotionen är det bäst att göra det per telefon genom 
att ringa numret 02941 23209.
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