Promootion pukeutumisohjeet

Seppeleensitojais-ja
miekanhiojaispäivä
1)

Promootioakti ja
jumalanpalvelus

Promootiopäivälliset ja
promootiotanssiaiset

1)

1)

Nuori maisteripromovendi, mies

frakki , valkoinen
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat, seppele ja sormus

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat, seppele ja sormus

Nuori maisteripromovendi, nainen

värillinen pitkä
2)
iltapuku

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

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

Nuoren maisterin
seppeleensitoja

frakki , valkoinen
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat

Nuoren maisterin
seppeleensitojatar

värillinen pitkä
2)
iltapuku

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

valkoinen pitkä iltapuku, valkoiset
5)
hansikkaat ja kengät

Riemumaisteripromovendi, mies

frakki , valkoinen
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat, seppele ja sormus

Riemumaisteripromovendi, nainen

värillinen pitkä
2)
iltapuku

ei-avonainen musta pitkä puku,
musta pitkä iltapuku, mustat
mustat hansikkaat ja kengät, seppele hansikkaat ja kengät, seppele ja
4)
5)
ja sormus
sormus

Riemumaisterin
seppeleensitoja

frakki , valkoinen
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat

Riemumaisterin
seppeleensitojatar

värillinen pitkä
2)
iltapuku

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

musta pitkä iltapuku, mustat
5)
hansikkaat ja kengät

Tohtoripromovendi,
mies

frakki , valkoinen
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat, tohtorinhattu ja miekka

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat, tohtorinhattu ja miekka

Tohtoripromovendi,
nainen

värillinen pitkä
2)
iltapuku

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

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

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

1)

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat, seppele ja sormus

1)

1)

1)

1)

1)

1)

Tohtorin seuralainen, frakki , valkoinen
miekanhioja
liivi

frakki , musta liivi, valkoiset
hansikkaat

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat

Tohtorin seuralainen, värillinen pitkä
2)
miekanhiojatar
iltapuku

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

musta pitkä iltapuku, mustat
5)
hansikkaat ja kengät

1)

6)

1)

Miesvieras

frakki , valkoinen
liivi

frakki, musta liivi tai musta puku

frakki , valkoinen liivi, valkoiset
hansikkaat

Naisvieras

värillinen pitkä
2)
iltapuku

ei-avonainen musta pitkä puku,
7)
mustat kengät

värillinen pitkä iltapuku

8)

