Tumma puku ja kunniamerkit miesten puvussa
Reserviupseerit joutuvat aina silloin tällöin tilanteisiin, joissa siviilietiketin mukaan tulee käyttää tummaa pukua ja
kunniamerkkejä tai osallistuvat kunniakäynteihin sankarihaudoilla, ovat kunniavartiossa, lippuvartiossa tai
seppeleenlaskijoina. Tässä muutamia vihjeitä pukeutumiseen, jotka on koottu useista eri ohjeista.
Kunniamerkkien käyttö lähtee tilaisuuden kutsusta. Jos niitä toivotaan käytettävän, kutsussa on maininta esim: Tumma
puku ja kunniamerkit.
Tumma puku on joko musta tai syvän tummansininen. Liituraidat sekä erilaiset ruutukuviot eivät kuulu etiketin
määrittämään tummaan pukuun. Takin ja liivin alimmat napit jätetään auki.
Miehen tumman puvun kauluspaita on aina valkoinen. Kalvosinnappien sijasta paidan omat napit käyvät aivan hyvin.
Asuun kuuluva solmio on yksivärinen tummansininen tai harmaa, sovelias on myös vaaleanharmaa ns. hopeasolmio.
Hautajaisissa solmio on musta.
Juhlapuvun (tumma puku) vyö on musta, solki hillitty. Myös ohutpohjaiset nauhakengät ovat mustat, samoin sukat.
Kun tumman puvun kanssa käytetään kunniamerkkejä, taskuliina jätetään pois rintataskusta. Huomattava on myös se,
että kunniamerkkien kanssa ei käytetä takinkäänteeseen kiinnitettyjä merkkejä tai pinssejä, poikkeuksena on vain
veteraanien tammenlehvätunnus.
Mikäli kunniamerkkejä on useita, kannattaa niiden kiinnitys kannakkeeseen antaa ajoissa asiantuntijan, kuten
Sotainvalidien Veljesliiton kunniamerkkipalvelun tehtäväksi. Silloin niiden ompelu on siisti, järjestys tulee oikein ja
saman tahon myöntämistä merkeistä vain korkein on esillä.
Merkit kiinnitetään siten, että keskimmäinen merkeistä on vartalon keskilinjan ja hihan sauman puolivälissä. Merkkien
kannake on täsmälleen vaakasuorassa. Kannakkeen yläreuna on 2 cm takinkäänteen napinläven alapuolella (joissakin
ohjeissa: ”jonkin verran napinläven alapuolella”).
Ja vielä jos joskus kohdalle osuu kunniamerkin vastaanottaminen, niin on hyvä tietää, että se kiinnitetään rintaan vain
tummaan pukuun. Muussa tapauksessa merkki luovutetaan kotelossaan.
Lisää tietoa löytyy netistä googlaamalla esim haulla tumma puku ja kunniamerkit.

Asu kunnia- tai lippuvartiossa, seppeleenlaskutilaisuuksissa
Kesäaikana, kun ei tarvita päällysvaatteita, asu kunniavartiossa (ellei muuta ole käsketty), seppeleenlaskussa ja
lippuvartiossa on tumma puku ilman päähinettä ja kunniamerkkejä. Pukuun sisältyy kuten edellä on kerrottu valkoinen
paita, tummansininen tai harmaa solmio ja mustat nauhakengät. Seppeleenlaskijoilla tulisi kesälläkin olla mustat
nahkasormikkaat.
Kylmän aikana, jolloin päällysvaatteet ovat ajankohtaisia, siistin päällystakin perusedellytys em. tehtävissä on vähintään
puolipituus (puseromallit eivät käy), musta tai tumman sininen, vähintäänkin tummasävyinen väri, tumma lakki, kelistä
riippuen joko turkislakki, lieri tai muu siisti tumma lakki (pipo tai myssy ei käy), mustat sormikkaat ja mustat kengät.
Tummat suorat housut (ei farkkuja yms.) Kaulaliina, valkoinen (tai tumma yksivärinen).
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