
Asuste Nikkanen & Best Man naisten ja miesten vaatetus 
 

Miesten eri puvut: 

Frakki: Frakki on miehellä suurten iltajuhlien asu. Frakki on aina musta. Siihen kuuluu hännystakki, jossa silkkiset 

kauluskäänteet ja housut, joissa on silkkisivunauhat. 

Lisäksi asuun kuuluu valkoiset pikeeliivit (akateemisissa päivätilaisuudessa mustat liivit) tai vaihtoehtoisesti 

valkoinen vyöliivi. Paita on valkoinen frakkipaita, jossa on kovitettu edusta ja kulmista alas taipuva pysty-, kiinto- 

tai irtokaulus sekä kovat kalvosimet. Paidassa tulee olla valkoiset helminapit. 

Kokonaisuuteen kuuluu myös: valkoinen solmittava solmuke (joka kiinnitetään niin, että kauluksen kääntökulmat 

jäävät alle) ja valkoinen rintataskunenäliina (taitetaan kapeaksi viiruksi). Kalvosinapit tulisi olla joko helmi- tai 

kultanapit. 

Frakin kanssa käytetään mustia silkkisukkia ja mustia kiiltonahkakenkiä. 

Frakin kanssa ei käytetä koskaan rannekelloa. Kunniamerkeistä rintaan kiinnitetään vain pienet, paitsi valtion 

päämiehen järjestämissä tilaisuuksissa, joissa kannetaan suurristiä ketjuineen. 

 

Smokki: Smokki on iltapuku, jota siis käytetään kello 18 jälkeen. Se sopii mm. teatteriin ja päivällisille. Smokkia ei 

käytetä itsenäisyyspäivän vastaanotolla eikä häissä. Nykyisin smokki koetaan juhlavammaksi asuksi kuin tumma 

puku. Virallisesti tilanne kuitenkin on se, että frakkitilaisuuteen voidaan mennä tummassa puvussa, mutta ei 

smokissa eli tumma puku on smokkia arvokkaampi asu. 

Smokkiin kuuluu yksi- tai kaksirivinen takki pystykuosi- tai shaalikauluksella ja housut, joissa silkkisivunauhat. 

Väriltään smokki on yleensä musta tai tummansininen. 

Smokin kanssa käytetään silkkistä vyöliiviä (yleensä musta) ja valkoista edestä laskostettua kauluspaitaa, jossa on 

piilonapit. Taskuliina on valkoinen ja materiaaliltaan silkkiä. Solmuke on niin ikään silkkiä ja väriltään musta tai 

tummansininen. 

Smokin kanssa käytetään mustia kiiltonahka- tai mokkakenkiä ja mustia tai tummansinisiä silkkisukkia. 

 

Saketti: Saketti on lähes kokonaan unohtunut miehen päiväjuhlapuku. Sakettia on perinteisesti käytetty 

merkkipäivävastaanotoilla, häissä, näyttelyiden avajaisissa ja vastaavissa päivätilaisuuksissa. 

Sakettiin kuuluu musta lievetakki, musta-harmaaraidalliset housut ja harmaat liivit (hautajaisissa mustat). Saketin 

kanssa käytetään tavallista valkoista paitaa ja valkoista taskuliinaa. Solmio on harmaa tai musta-valkoraidallinen 

(hautajaisissa musta) tai röyhelösolmio plastron. Kengät ovat mustat ja sileät, sukat mustat tai harmaat. 

 

Bonjourpuku: Bonjourpuku on suosiossa noussut saketin edelle, ja muistuttaakin myös ulkonäöltään sakettia. 

Bonjourpuvun takki on kuitenkin perinteisen puvuntakin mallinen, vain helmaltaan sitä huomattavasti pidempi ja 

yksirivinen. 

Bonjourpuvun kanssa pidetään joko harmaaraidallisia sakettihousuja tai mustia pukuhousuja. Solmukkeen sijaan 

voi käyttää plastronia, jonka väri valitaan liivin mukaan. 

Paidaksi soveltuu sekä pystykauluksinen että tavallinen kauluspaita. Kauluspaidan kanssa käytetään solmiota. 

Taskuliina on valkoinen, plastronin värinen tai solmioon sointuva. Kengät ovat mustat ja sileät, sukat mustat tai 

harmaat. 

 

Tumma puku: Tumma puku on miehen asu muodollisissa tilaisuuksissa. Sillä voi korvata juhlapuvun jopa 

juhlavastaanotolla presidentin linnassa. Tumma puku on nimensä mukaisesti tummansininen tai hyvin 

tummanharmaa, ei koskaan ruskea. 

Tumman puvun kanssa käytetään hyvälaatuista yksiväristä valkoista puuvillapaitaa. Kaulus voi olla kovitettu tai 

pehmeä, kalvosimet ovat kaksinkertaiset. Solmio on tummansininen tai hopeanharmaa silkkisolmio, jossa voi olla 

pieniä kuvioita tai hillityt vinoraidat. Musta solmio kuuluu vain hautajaisiin. Tumma puvun kanssa ei välttämättä 

tarvita taskuliinaa. 

Kengät ovat mustat nahkaiset ja ohutpohjaiset tai päältä sileät loaferit, sukat puvun sävyn mukaan ja riittävän 

pitkävartiset. 


