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Instruktioner för deltagarna i Åbo Akademis doktorspromotion den 20 maj 2022 
 
 
KONSERTHUSET  
 
Kanslerer, rektorer för inhemska universitet och högskolor, promovender samt de anställda som 
ämnar delta i processionen, anländer till konserthuset senast kl. 11.15 via sidodörren till vänster 
om huvudingången, Aningaisgatan 9, och lämnar sina ytterplagg och handväskor på numrerade 
hängare i korridoren vid vaktmästeriet.  
 
Maka/make till de ovannämnda, gäster och de akademianställda som inte deltar i processionen 
går in till konserthuset via huvudingången, Aningaisgatan 9. Festpubliken uppmanas vänligen 
intaga sina platser kl. 11.45.  
 
 

Klädsel för dem som deltar i processionen  
 
För herrar frack med svart väst, vit fluga, ej lackskor, ej vit näsduk, ej handskar.  
 
För damer lång svart klänning alternativt lång svart kjol (alternativt svart promenaddräkt av 
god kvalitet med svarta strumpbyxor), vit blus och svart jacka, svart byxdräkt, svarta skor, ej 
handskar, ej handväska.  
 
För rektorer därjämte rektorskappa och kedja eller annan eventuell ämbetsdräkt.  
 
Ordnar i original.  
 
Promovenderna påminns om den extra knappen (manliga) eller bältet (kvinnliga) för fästandet 
av värjan. De ovannämnda kategorierna ställer upp sig i korridoren kl. 11.30 och tågar exakt kl. 
12.00 in i festsalen, varvid de doktorer som inte tillhör promovenderna medtar sina 
doktorshattar i processionen. Doktorshatten bärs på vänster arm.  
 
 

Klädsel för dem som inte deltar i processionen  
 
För herrar mörk kostym. För damer knälång men icke nödvändigtvis svart klänning, alternativt 
dräkt. Ordnar i original. Doktorer som inte hör till akademistaten eller som inte deltar i 
processionen kan medta sin doktorshatt till festsalen. Hatten påsätts då respektive promotor 
sätter på sig sin hatt.  
 
Programmet i konserthuset inleds med musik, rektorstal och sång, därefter vidtar 
promotionsakten.  
 
OBS! Ingen paus mellan musikprogrammet och promotionsakten. Sammanlagd tid är ca 3 
timmar.  
 
Då Vårt land sjunges tar alla av sig doktorshatten. Därefter sätts hatten på igen. Publiken förblir 
stående. De promoverade går ut i procession till vilken akademistaten ansluter sig.  

(forts.) 
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PROCESSIONEN OCH DOMKYRKAN  
 
Efter promotionen samlas kanslererna, rektorerna, samtliga promoverade och de festklädda 
medlemmarna i akademistaten i nedre hallen för uppställning till procession till Domkyrkan. 
Här blir även en kort paus med förfriskningar.  
 
Processionsdeltagarnas ytterkläder transporteras på Åbo Akademis försorg från konserthuset 
till Åbo Akademis huvudbyggnad, Domkyrkotorget 3, invid Domkyrkan. Ytterkläder och de 
promoverades hattaskar återfås efter gudstjänsten.  
 
I händelse av regn inhiberas processionen och färden till kyrkan sker med bussar. Envar 
ansvarar då själv för sina ytterplagg.  
 
Vid intåget till kyrkan tar alla av sig doktorshatten. De promoverade lämnar sina värjor i 
vapenhuset på för ändamålet reserverade bord vid ingången. (Akademistaten sätter sig i 
kyrkbänkarna, inte på stolarna med promovenderna). Uttåget sker i samma ordning som intåget. 
Processionen upplöses utanför kyrkan.  
 
 
BANKETTEN  
 
Senast kl. 19.15 bör alla, som anmält sig till banketten vara på Logomo.  
 

Klädsel på banketten  
 
För herrar frack med vit väst, vit fluga, vit näsduk för dem som ej bär ordnar, lackskor för dem 
som så önskar.  
 
För damer festklädsel (långklänning, helst ej svart).  
 
Ordnar i original. Värja medtas ej till festen. Hatt bärs ej i festsalen.  
 
 
 
Eventuella frågor besvaras av Pia-Maria Kallio (promotionsansvarig)  
tfn 050 433 5631  
 
 


