KADETTIEN SOTILASPUKUJEN KOKOONPANOT
Maa- ja ilmavoimien kadettien juhlapuvun kokoonpano:
PUKINE
Päähine

Kadetin juhlapuku
Kadetin juhlapuvun lippalakki m/22
Turkislakki m/39 maav pääll musta
(vaihtoehtoisesti turkislakki m/30 musta)

Takki tai pusero
Housut ja hameet

Kadetin juhlapuvun takki m/22
Kadetin juhlapuvun housut m/22
Naisilla kadetin juhlapuvun pitkä hame
(Hameen kanssa ei käytetä kadetin juhlavyötä m/51)
Kadetin juhlapuvun päällystakki m/30
Merivoimien sadetakki m/83
Viitta m/96 (naisilla)
Mustat juhlakengät
Avokkaat
Valkoiset sormikkaat
Mustat sukat
Naisilla mustat sukkahousut
Kadetin juhlavyö m/51
Kadetin miekankannatinvyö m/78

Päällysvaatteet

Jalkineet
Käsineet
Sukat
Vyö

(Nahkavyötä m/84 ja miekankannatinta m/84 käytetään
kannettaessa miekkaa päällystakin tai sadetakin kanssa)

Miekankannatin
Housuvyö
Kunniamerkit

Kadetin juhlapuvun miekankannatin m/22
Housunkannattimet (tarvittaessa)
PEHENKOS ohjeistaa

HUOMAUTUKSET:
Maa- ja ilmavoimien kadetin juhlapukua käytetään kuten ao.
puolustushaarojen ammattisotilaiden juhlapukua.
Maa- ja ilmavoimien kadetin juhlapukua käytetään myös ao. kadettien
paraatipukuna.
Merivoimien kadettien juhla- ja paraatipukuna käytetään merivoimien juhlapukua.

PUKINE
Päähine

Takki tai
pusero

Housut
Hameet
Päällystakit

Jalkineet

Käsineet
Paita

Solmio
Sukat
Kaulaliina
Housuvyö

Maavoimien kevyt palveluspuku
Maavoimien kesälakki m/39
Maavoimien turkislakki m/39 8)
Baretti 8)
Maavoimien pusero m/83 (n) 1)
Maavoimien liivi m/96, naisten
Pusakka m/08 1)
Nahkapusakka m/08 1)
Maavoimien palveluspuvun housut m/83, m/58 (n)
Maavoimien palveluspuvun hame m/83, m/58
Pusakka m/08 1)
Nahkapusakka m/08 1)
Päällystakki m/08 2)
Maavoimien päällystakki m/30 (n) 7)
Maavoimien sadetakki
Maavoimien sadetakki m/96 , naisten
Mustat puolikengät 3)
Avokkaat 3) 6)
Naisten talvisaapikkaat 3) 6)
Mustat nahkasormikkaat
Paitapusero m/58, vaalean harmaa (kaikki mallit) 1) 4)
Paitapusero m/83, vaalean harmaa (kaikki mallit) 1) 4)
Villapaita m/83, vihreä 5)
Tummanharmaa solmio 1) 4)
Harmaat tai mustat sukat
Sukkahousut 6)
Maavoimien kaulaliina 7)
Kangasvyö m/83
Musta housuvyö

HUOMAUTUKSET:

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa
1)

Pusakkaa m/08 tai nahkapusakkaa m/08 voidaan käyttää puseron m/83 sijaan
päivystys-, esikunta- ja sisäpalveluksessa sekä sisä- että ulkotiloissa tai
ulkotilojen kaltaisissa olosuhteissa. Pusakan m/08 tai nahkapusakan m/08
kanssa paitapuserossa m/58 tai paitapuserossa m/83 käytetään solmiota.
Pusakkaa m/08 tai nahkapusakkaa m/08 voidaan käyttää myös kevyen
palveluspuvun päällystakkina. Pusakoiden m/08 vetoketju pidetään
sisäpalveluksessa suljettuna paitapuseron rintataskujen yläreunan tasalle sekä
ulkopalveluksessa joko edellä mainitulle tasalle tai kokonaan ylös asti
suljettuna.
Puseroa m/83 käytetään aina tilaisuuksissa ja tapahtumissa, joissa siviilihenkilöstö
käyttää arkipukua. Tällöin pusakkaa m/08 tai nahkapusakkaa m/08 ei saa
käyttää puseron m/83 sijasta.

Päällystakin m/08 vetoketju pidetään ylös asti suljettuna. Sisävuori pidetään suljettuna
joko samalle tasalle kuin takin vetoketju, jolloin kaulusosa
käännetään takin kaulusten päälle tai ylös asti suljettuna, jolloin kaulusosa korvaa
kaulaliinan.
3) Puolikengät (palveluskengät) ovat mustat ja sileät eikä niissä saa olla
koristetikkauksia. Palveluskengät ovat nauhalliset. Kengän kärki on loivasti
pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen kanssa käytettävät avokkaat ovat
mustat ja sileät eikä niissä saa olla koristetikkauksia. Avokkaan kärki on loivasti
pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen kanssa voi käyttää ulkona
liikuttaessa myös talvisaapikkaita.

2)

Paitapuserossa m/58 käytetään aina solmiota. Paitapuseroa m/83 voi käyttää ilman
solmiota, kun paitapuseron kanssa ei käytetä puseroa m/83 tai pusakkaa m/08 tai
nahkapusakkaa m/08. Paitapuserossa esiinnyttäessä käytetään arvomerkkilaattoja,
mustaa housuvyötä tai kangasvyötä m/83.
5) Villapaidan kanssa paitapuserossa m/58 käytetään solmiota ja paitapuseroa m/83
voidaan käyttää ilman solmiota. Solmiota käytettäessä paidan kaulukset ovat
villapaidan kauluksen alla. Ilman solmiota esiinnyttäessä paitapuseron m/83
kauluksen tulee olla villapaidan päälle käännettynä.
Villapaidan olkapoletissa käytetään arvomerkkilaattoja ja villapaidan helma pidetään
housujen päällä.
6) Ihonvärisiä sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden
kanssa. MERIV:n hameen kanssa voi käyttää myös tummia sukkahousuja.
7) Päällystakkia m/30 voi käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman
kaulaliinaa käytettäessä takin kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni.
Kaulaliinaa käytettäessä takin kaksi ylimmäistä nappia ovat auki.
8) Eri joukkoja koskevat poikkeavuudet baretin ja turkislakin käytöstä on ohjeistettu
luvussa 2.6.
4)

PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
PUKINE
Päähine

Maavoimien palveluspuku
Maavoimien lippalakki m/49 1)
Maavoimien turkislakki m/39
Baretti
Maavoimien kesälakki m/39
Takki m/58
Takki tai
Maavoimien liivi m/96, naisten
pusero
Maavoimien palveluspuvun housut
Housut
m/83, m/58 (n)
Maavoimien palveluspuvun hame m/83,
Hameet
m/58
Päällystakki m/08
Päällystakit
Maavoimien päällystakki m/30 (n) 5)
Maavoimien sadetakki
Maavoimien sadetakki m/96, naisten
Mustat puolikengät 3)
Jalkineet
Avokkaat 3) 4)
Naisten talvisaapikkaat 3) 4)
Mustat nahkasormikkaat
Käsineet
Paitapusero m/58, vaalean harmaa
Paita
(kaikki mallit)
Tummanharmaa solmio
Solmio
Harmaat tai mustat sukat
Sukat
Sukkahousut 4)
Maavoimien kaulaliina 5)
Kaulaliina
Musta housuvyö
Housuvyö
Kunniamerkit PEHENKOS ohjeistaa
HUOMAUTUKSET:

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa
Päällystakin m/08 kanssa ei käytetä lippalakkia m/49 tai m/30. Lippalakissa m/30
käytetään valkoista päällistä 1.5. – 30.9 ja tummansinistä päällistä 1.10. – 30.4.
2) Päällystakin m/08 vetoketju pidetään ylös asti suljettuna. Sisävuori pidetään
suljettuna joko samalle tasalle kuin takin vetoketju, jolloin kaulusosa käännetään
takin kaulusten päälle tai ylös asti suljettuna, jolloin kaulusosa korvaa kaulaliinan.
3) Puolikengät (palveluskengät) ovat mustat (Meriv:n hellepuvussa valkoiset) ja sileät eikä
niissä saa olla koristetikkauksia. Palveluskengät ovat
nauhalliset. Kengän kärki on loivasti pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen
kanssa käytettävät avokkaat ovat mustat ja sileät eikä niissä saa olla koristetikkauksia.
Avokkaan kärki on loivasti pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen kanssa
voi käyttää ulkona liikuttaessa myös talvisaapikkaita. Merivoimien hellepuvun hameen
kanssa käytettävät ovat malliltaan samat edellä mainitut avokkaat, mutta väriltään
kokovalkoiset.
4) Ihonvärisiä sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden
kanssa. MERIV:n hameen kanssa voi käyttää myös tummia sukkahousuja.
5) Päällystakkia m/30 voi käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman kaulaliinaa
käytettäessä takin kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni. Kaulaliinaa käytettäessä takin
kaksi ylimmäistä nappia ovat kiinni.
1)

PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

PUKINE
Päähine

Maavoimien pieni juhlapuku
Lippalakki m/87 2)
Turkislakki m/87 2) 6)
Maavoimien lippalakki m/49 2)
Maavoimien turkislakki m/39 2)
Takki m/87 (n)
Takki tai
Musta vyöliivi m/87
pusero
Housut m/87
Housut
Hame m/87, lyhyt
Hameet
Maavoimien päällystakki m/30 (n) 2)
Päällystakit
Mustat juhlakengät 3)
Jalkineet
Naisten juhla-avokkaat 3) 4)
Naisten talvisaapikkaat 3) 4)
Valkoiset sormikkaat tai mustat nahkasormikkaat 2)
Käsineet
Smokkipaita (n)
Paita
Musta solmuke
Solmio
Mustat sukat
Sukat
Sukkahousut 4)
Valkoinen tai maavoimien kaulaliina 2)
Kaulaliina
Kunniamerkit PEHENKOS ohjeistaa
HUOMAUTUKSET:

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa
Valkoinen päällinen 1.5. – 30.9. Tummansininen päällinen 1.10. – 30.4.
Maa- ja ilmavoimien pienessä juhlapuvussa päällystakin m/30 ja lippalakin m/49 tai
turkislakin m/39 kanssa käytetään puolustushaaran värin mukaista
kaulaliinaa ja mustia nahkasormikkaita. Valkoista kaulaliinaa ja sormikkaita käytetään
päällystakin m/30 ja lippalakin m/87 tai turkislakin m/87 kanssa. Päällystakkia m/30 voi
käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman kaulaliinaa käytettäessä takin
kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni. Kaulaliinaa käytettäessä takin kaksi
ylimmäistä nappia ovat auki.
3) Kiiltonahkakenkien käyttö on sallittua. Juhlakengät ovat mustat ja sileät eikä niissä saa
olla koristetikkauksia. Kengät ovat nauhalliset. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen
kanssa käytettävät juhla-avokkaat ovat mustat ja sileät eikä niissä saa olla
koristetikkauksia. Avokkaan kärki on pyöreähkö. Koron korkeus on 6,5-7 cm. Hameen
kanssa voi käyttää ulkona liikuttaessa myös talvisaapikkaita.
4) Tummia sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden kanssa.
5) Liivien sijasta voidaan käyttää vastaavanväristä smokkivyöliiviä.
6) Kenraalit, amiraalit ja kenttäpiispa käyttävät valkoista turkislakkia.
1)
2)

Ennen 1.7.1982 sotilasvirkaan nimitetyillä henkilöillä on maavoimien pienessä juhlapuvussa
oikeus käyttää takin ja housujen m/87 asemasta takkia m/58 ja housuja m/58 reunusnauhoin.
Tällöin käytetään tummanharmaita sukkia sekä hopeanharmaata solmiota, valkoista paitaa sekä
paraatipuvun mukaista päällystakkia, päähinettä (baretti pl.), käsineitä ja jalkineita. Samoin
ilmavoimien pienessä juhlapuvussa voi ennen 1.7.1982 sotilasvirkaan nimitetty henkilö käyttää
takin ja housujen m/87 asemasta takkia ja housuja m/51. Tällöin käytetään hopeanharmaata
solmiota, valkoista paitaa sekä paraatipuvun mukaista päällystakkia, päähinettä (baretti pl.),
käsineitä, sukkia ja jalkineita.

PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
PUKINE
Päähine

Takki tai
pusero
Housut
Hameet
Päällystakit
Jalkineet

Maavoimien juhlapuku
Lippalakki m/87 2)
Turkislakki m/87 2) 6)
Maavoimien lippalakki m/49 2)
Maavoimien turkislakki m/39 2)
Takki m/87 (n)
Valkoinen vyöliivi m/87
Housut m/87
Hame m/87, pitkä
Maavoimien päällystakki m/30 2)
Viitta m/96, naisten
Mustat juhlakengät 3)
Naisten juhla-avokkaat 3) 4)
Naisten talvisaapikkaat 3) 4)

Käsineet

Valkoiset sormikkaat tai mustat nahkasormikkaat 2)

Paita
Solmio
Sukat

Frakkipaita (n)
Musta solmuke
Mustat sukat
Sukkahousut 4)
Valkoinen tai maavoimien kaulaliina 2)
Yleisesikuntaupseerin olkanauhat m/87 (kullankeltaiset)

Kaulaliina
Olkanauhat

Kunniamerkit PEHENKOS ohjeistaa
HUOMAUTUKSET:

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa
1) Valkoinen päällinen 1.5. – 30.9. Tummansininen päällinen 1.10. – 30.4.
2) Maa- ja ilmavoimien juhlapuvussa päällystakin m/30 ja lippalakin m/49 tai
turkislakin m/39 kanssa käytetään puolustushaaran värin mukaista kaulaliinaa ja
mustia nahkasormikkaita. Valkoista kaulaliinaa ja sormikkaita käytetään
päällystakin m/30 ja lippalakin m/87 tai turkislakin m/87 kanssa. Päällystakkia m/30
voi käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman kaulaliinaa käytettäessä
takin kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni. Kaulaliinaa käytettäessä takin kaksi
ylimmäistä nappia ovat auki.
3) Kiiltonahkakenkien käyttö on sallittua. Juhlakengät ovat mustat ja sileät eikä niissä
saa olla koristetikkauksia. Kengät ovat nauhalliset. Koron korkeus on 2,5-3 cm.
Hameen kanssa käytettävät juhla-avokkaat ovat mustat ja sileät eikä niissä saa olla
koristetikkauksia. Avokkaan kärki on pyöreähkö. Koron korkeus on 6,5-7 cm.
Hameen kanssa voi käyttää ulkona liikuttaessa myös talvisaapikkaita.
4) Tummia sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden kanssa.
5) Liivien sijasta voidaan käyttää vastaavanväristä frakkivyöliiviä.
6) Kenraalit, amiraalit ja kenttäpiispa käyttävät valkoista turkislakkia.
Ennen 1.7.1982 sotilasvirkaan nimitetyillä henkilöillä on maavoimien juhlapuvussa oikeus
käyttää takin ja housujen m/87 asemasta takkia m/58 ja housuja m/58 reunusnauhoin. Tällöin
käytetään hopeanharmaata solmiota, valkoista paitaa, sekä paraatipuvun mukaista
päällystakkia, päähinettä2) (baretti pl.), käsineitä, sukkia ja jalkineita sekä juhlavyötä m/38 ja
juhlapuvun miekankannatinta m/22 (vain miekan kanssa). Yleisesikuntaupseerit käyttävät
hopeanharmaita olkanauhoja. Samoin ilmavoimien juhlapuvussa voi ennen
1.7.1982 sotilasvirkaan nimitetty henkilö käyttää takin ja housujen m/87 asemasta takkia ja housuja
m/51. Tällöin käytetään hopeanharmaata solmiota, valkoista paitaa sekä paraatipuvun mukaista
päällystakkia, päähinettä2) (baretti pl.), käsineitä, sukkia ja jalkineita sekä juhlavyötä m/38 ja

PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
juhlapuvun miekankannatinta m/22 (vain miekan kanssa). Yleisesikuntaupseerit käyttävät
hopeanharmaita olkanauhoja.

PUOLUSTUSVOIMIEN SOTILASPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET
PUKINE
Päähine

Maavoimien paraatipuku
Maavoimien lippalakki m/49
Maavoimien turkislakki m/39 2)
Baretti
Takki tai pusero Takki m/58 (n)
Maavoimien palveluspuvun housut m/83, m/58 (n)
Housut
Maavoimien palveluspuvun hame m/83, m/58
Maavoimien päällystakki m/30 (n) 6)
Maavoimien sadetakki
Maavoimien sadetakki m/96, naisten
Mustat puolikengät 3)
Jalkineet
Avokkaat / naisten talvisaapikkaat 3) 4)
Mustat nahkasormikkaat
Käsineet
Paitapusero m/58, vaalean harmaa (kaikki mallit)
Paita
Tummanharmaa solmio
Solmio
Harmaat tai mustat sukat
Sukat
Sukkahousut 4)
Maavoimien kaulaliina 6)
Kaulaliina
Nahkavyö m/84 5)
Vyö
Miekankannatin Miekankannatin m/84 (vain miekan kanssa) 5)
Musta housuvyö
Housuvyö
Yleisesikuntaupseerin hopeanharmaat olkanauhat
Olkanauhat
Hameet
Päällystakit

Kunniamerkit

PEHENKOS ohjeistaa

HUOMAUTUKSET:

(n) = naisilla pukineesta oma mallinsa
Valkoinen päällinen 1.5. – 30.9. Tummansininen päällinen 1.10. – 30.4.
Kenraalit, amiraalit ja kenttäpiispa käyttävät paraatipuvussa valkoista turkislakkia.
Puolikengät (palveluskengät) ovat mustat ja sileät eikä niissä saa olla
koristetikkauksia. Palveluskengät ovat nauhalliset. Kengän kärki on loivasti
pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen kanssa käytettävät avokkaat ovat
mustat ja sileät eikä niissä saa olla koristetikkauksia. Avokkaan kärki on loivasti
pyöreähkö. Koron korkeus on 2,5-3 cm. Hameen kanssa voi käyttää ulkona
liikuttaessa myös talvisaapikkaita.
4) Ihonvärisiä sukkahousuja käytetään hameen ja avokkaiden sekä talvisaapikkaiden
kanssa. MERIV:n hameen kanssa voi käyttää myös tummia sukkahousuja
5) Erikseen käsketyillä lippu- ja kunniavartioilla.
6) Päällystakkia m/30 voi käyttää ilman kaulaliinaa tai kaulaliinan kanssa. Ilman kaulaliinaa
käytettäessä takin kahden ylimmäisen napin on oltava kiinni.
Kaulaliinaa käytettäessä takin kaksi ylimmäistä nappia ovat auki.
1)
2)
3)

