KUNNIARYHMÄN JÄSENEN ASUKOKONAISUUDET
Kunniaryhmän toimintaan osallistuminen on ORUKin edustavinta
toimintaa, jossa reserviupseerilta odotetaan pukeutumisen etiketin
tuntemista ja noudattamista. Useimmin eri tilanteisiin asukokonaisuus
on käskyssä tai kutsussa järjestäjä jo määrännyt, mutta on myös
tilanteita joissa määrää vain aika, tilanne ja Kunniaryhmän yhtenäisyys.
Pidetään siis itsemme ja asukokonaisuutemme edustavasti ajan tasalla
alla olevin ohjein.

Tumma puku
Etiketin mukainen asukokonaisuus, joka on hyvin tarkoin määritelty ja sopii useimpiin juhlatilaisuuksiin, linnanjuhlista alkaen. Tämä pukukoodin nimi tulee nimenomaan miehen yksivärisestä
mustasta, tai hyvin tummasta sinisestä tai harmaasta puvusta. Tumma puku kunniamerkein lienee
yleisin pukukoodi harrastusalamme juhlatilaisuuksiin. Sitä käytetään paraatissa, kunniavartiossa,
virallisissa ja sotilaiden hautajaisissa, kansallisen veteraanipäivän tilaisuuksissa, sotilasvalatilaisuudessa sekä itsenäisyyspäivän, puolustusvoimain lippujuhlan päivän ja joukon vuosipäivän
viettoon liittyvissä, ennen klo 18.00 alkavissa tilaisuuksissa. Myös paraatipukua käytetään ja
paraatipuvuksi voi olla käsketty maastopuku M05 kunniamerkein.
Puku
Paita
Solmio
Sukat
Kengät

Musta, hyvin tumman harmaa tai tumman sininen, takki yksi- tai kaksirivinen
Valkoinen kauluspaita ja kaksinkertaiset kalvosimet
Yksivärinen helmenharmaa, hautajaisissa yksivärinen musta
Mustat, ohuet ja tarpeeksi pitkät
Mustat, ohutpohjaiset ja kiillotetut nauhakengät

Kunniamerkit ripustetaan vaakasuoraan. Rinnassa kannettavien
kunniamerkkinauhojen yläreuna
on noin 50 mm vasemman taskunreunan yläpuolella tai vastaavalla
paikalla − tällöin mitalin tai ristin
keskikohta tulee taskunnapin päälle / tasalle − kunniamerkkien tai
kunniamerkin keskikohta on vasemman taskun keskilinjalla.

Kunniamerkkipalvelu
https://sotainvalidit.fi/

Päällysasu
Takki
Päähine
Huivi
Käsineet

Musta tai hyvin tumman sininen/harmaa puolipitkä tai pitkä, ei vapaa-ajan ”toppa”
Musta tai tumman puvun sävyinen tyyliin sopiva lierihattu tai turkislakki
Valkoinen tai tumma yksivärinen kaulahuivi (hautajaisissa musta)
Mustat nahkasormikkaat, seppeleenlaskijoilla myös kesällä

Arkipuku
Joissakin tilanteissa, usein vierailuilla ja kutsun mukaisesti, käytämme ”smart casual” l. arkipukua.
ORUKia edustaessa se koostuu asiallisista siisteistä jalkineista, suorista housuista sekä
kauluspaidasta ja siististä irtotakista. Myös hillitty, mieluimmin tummasävyinen kokopuku tietysti on
edustava. Hillitty solmio ja taskuliina maun mukaan, joita upseeri ja herrasmies käyttää aina kun
tilaisuus on. ORUKin pinssi vasemmassa takin kauluskäänteessä viimeistelee asun.
Lisätietoa mm. www.pukeutumisopas.com.

