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1. Puolustusministeriön työryhmäraportti FI.PLM.2015-481 453/00.99.00/2014/29.1.2015
2. PESUUNNOS ak AK11974/19.6.2014 (ST IV)
3. PEHENKOS ak AK26261/15.12.2014 (ST IV)
SOTILASPAPPIEN PITÄMÄT OPPITUNNIT JA HARTAUSTILAISUUDET
1. Yleistä
Puolustusministeriön asettama työryhmä on ensimmäisellä viiteasiakirjalla tehnyt esityksen puolustusvoimien sotilaspappien antaman opetuksen järjestelyistä ja sisällöstä sekä sotilasparaatien hartausosuuksien toteuttamisesta. Puolustusministeriön linjausta työryhmäraportin
osalta ei ole vielä saatu.
Tällä asiakirjalla käsketään sotilaspappien pitämien oppituntien sekä
puolustusvoimissa pidettävien hartaustilaisuuksien järjestelyt alkaen
saapumiserästä 2/2015.
Tässä asiakirjassa käsketyt järjestelyt ovat voimassa toistaiseksi. Muutokset näihin järjestelyihin käsketään erikseen puolustusministeriöstä
saadun linjauksen jälkeen tai järjestelyitä koskevien uudistettujen normien käyttöönotolla ja vanhojen kumoamisella. Normit ovat:
HI657 PVHSMK KOULUTUS 021 -PEHENKOS VARUSMIESKOULUTUKSEN YLEISJÄRJESTELYT,
HI656 PVHSMK KOULUTUS 016 -PEHENKOS VARUSMIEHILLE YHTEISESTI KOULUTETTAVAT ASIAT
HJ1123 YLEINEN PALVELUSOHJESÄÄNTÖ
HF15 PVHSM KIRKOLLINEN ALA 018 -PEHENKOS OSALLISTUMINEN KIRKOLLISEEN OPETUKSEEN JA KIRKOLLISIIN TILAISUUKSIIN
HF22 PVHSM KIRKOLLINEN ALA 024 -PEHENKOS VARUSMIESTEN
KIRKOLLINEN OPETUS
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2. Opetuksen järjestelyt
Saapumiserästä 2/2105 alkaen sotilaspappien pitämille tunneille osallistuvat kaikki varusmiehet. Oppitunneilla ei käsitellä tunnustuksellisia
asioita eivätkä ne sisällä julistuksellisia elementtejä.
Oppituntien rakenne ja sisältö on esitetty liitetiedostoissa.

3. Hartaustilaisuudet
Perusyksiköiden, joukkoyksiköiden ja joukko-osastojen erilliset hartaustilaisuudet (esim. iltahartaudet) ovat kaikille vapaaehtoisia. Ne järjestetään palvelusajan ulkopuolella ja rinnastetaan muuhun vapaaehtoiseen
toimintaan.

4. Jumalanpalvelukset
Suurten kirkollisten juhlapyhien (esim. joulu, pääsiäinen), palveluksen
aloittamisen ja - päättymisen (ns. tulo - ja kotiuttamisjumalanpalvelukset) sekä joukko-osaston vakiintuneiden tilaisuuksien (esim. purjehduskauden avaus ja -päätös) yhteydessä palvelusajalla pidettävien jumalanpalvelusten rinnalle on tarjottava vaihtoehtoinen, ohjattu, henkisen
toimintakyvyn kehittämiseen tarkoitettu tilaisuus. Esimerkki tilaisuuden
rungosta on liitteenä. Varusmiehet voivat vapaasti valita osallistuvatko
jumalanpalvelukseen vai vaihtoehtoiseen tilaisuuteen.

5. Kenttäehtoolliset
Harjoitusten yhteydessä järjestettävien kenttäehtoollisten edelle on järjestettävä lyhyt tilaisuus, johon kaikki varusmiehet voivat osallistua. Tilaisuus sisältää esim. harjoituksen johtajan, yksikön päällikön tai joukon
kouluttajan lyhyen puheen. Puheen (vast.) jälkeen ilmoitetaan tilaisuuden jatkuvan kenttäehtoollisella, johon halukkaat voivat osallistua.

6. Paraatihartaudet
Valaparaatissa menetellään Yleisen palvelusohjesäännön mukaisesti.
Muissa paraatihartauksissa menetellään seuraavasti. Varusmiehet jotka eivät halua osallistua kenttähartauteen ryhmitetään yksiköittäin erillisiksi osastoiksi. Katselmuksen jälkeen seuraa komentajan puhe ja tämän jälkeen komento ”Valmistautukaa kenttähartauteen”. Komennolla
kenttähartauteen osallistumattomat siirtyvät johdetusti ohimarssin valmistautumispaikalle. Kenttähartaus alkaa tämän jälkeen.
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7. Järjestelyjen kouluttaminen
Pääesikunnan koulutusosasto kouluttaa edellä mainitut järjestelyt kaikille sotilaspapeille (ml. osa-aikaiset) kesäkuuhun 2015 mennessä. Koulutuksessa kiinnitetään erityinen huomio oppituntien rakenteeseen ja
opetussisältöön, paraatihartauksien toteuttamiseen sekä jumalanpalveluksille vaihtoehtoisten tilaisuuksien rakenteen, sisällön ja toteutuksen
ohjaamiseen. Joukko-osastot päättävät itsenäisesti kuka palkattuun
henkilökuntaan kuuluva vastaa jumalanpalvelukselle vaihtoehtoisen tilaisuuden ohjaamisesta.

Koulutuspäällikkö
Eversti

Hannu Hyppönen

Toimintakykysektorin johtaja
Everstiluutnantti

Ville-Veikko Vuorio

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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