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BISKOPSMÖTETS ANVISNINGAR
OM PRÄSTERS OCH LEKTORERS ÄMBETSKLÄDSEL
1

Prästdräkt

1.1

Prästämbetets kännetecken
För en manlig präst är ämbetets kännetecken
1.

knälång prästrock med ståkrage (kaftan), vit prästskjorta, elva (prästkrage med
snibbar)

2.

svart prästskjorta med prästkrage, antingen instickskrage med vit framdel eller helvit ståkrage.

För en kvinnlig präst är ämbetets kännetecken
1.

prästjackan Valonsäde (Ljusstråle), vit prästskjorta med prästkrage och korset Valonlähde (Ljusets källa)

2.

svart prästskjorta med prästkrage, antingen instickskrage eller helvit ståkrage.

Biskopar bär violett skjorta.
Det kors som hör till ämbetets kännetecken för kvinnliga präster används inte med biskopsklädsel.
1.2

Prästernas ämbetsdräkter
A

Prästens festdräkt
En manlig prästs festdräkt består av en knälång prästrock (kaftan), svarta raka byxor,
elva (prästkrage med snibbar) och vit prästskjorta, svarta strumpor och svarta skor.
En kvinnlig prästs festdräkt (design Kirsimari Kärkkäinen) består av prästjacka med vit
stråle, ett kors som fästs på jackan på det ställe som designen anger, knälång eller lång
kjol alternativt byxor, vit prästskjorta och till dräkten passande svarta strumpor och skor.

B

Mörk prästdräkt
En manlig prästs mörka prästdräkt består av svart prästskjorta med prästkrage som bärs
med enhetlig mörk kostym, svarta strumpor och svarta skor.
En kvinnlig prästs mörka prästdräkt (design Kirsimari Kärkkäinen) består av prästjacka
med svart stråle, ett kors som fästs på jackan på det ställe som designen anger, knälång
kjol eller byxor, svart prästskjorta med prästkrage och till dräkten passande svarta strumpor och skor. Alternativt kan man tillsammans med svart prästskjorta med prästkrage använda någon annan enhetlig mörk dräkt.
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Prästens vardagsdräkt
En manlig prästs vardagsdräkt består av svart prästskjorta med prästkrage och efter situationen anpassad vanlig kostym eller annan vardagsklädsel samt strumpor och skor som
passar till klädseln.
En kvinnlig prästs vardagsdräkt består av svart prästskjorta med prästkrage och efter situationen anpassad mörk prästdräkt, vanlig dräkt eller annan vardagsklädsel samt strumpor och skor som passar till klädseln. Prästjackan används utan stråle.

1.3

Prästernas klädsel vid gudstjänst
Med liturgisk klädsel används prästens festdräkt eller mörk prästdräkt. Mörk prästdräkt
används med hänsyn till situationen också vid deltagande i annan församlingsverksamhet
än gudstjänster.
Beroende på situation används antingen prästens festdräkt eller mörk prästdräkt. Vid
verksamhet under veckan kan också prästens vardagsdräkt användas.
I biskopsmötets Handledning för gudstjänsten (2009) behandlas prästers klädsel vid
gudstjänster. Utöver detta ska följande anvisningar följas:
Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar i kyrkorum används som regel liturgisk klädsel.
Församlingen bör se till att det finns tillräcklig tillgång till liturgiska plagg.
Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar som hålls i ett hem eller på annan plats rekommenderas liturgisk klädsel. Alternativt kan prästens festdräkt användas. Vid enskild
nattvard eller bikt kan stola användas tillsammans med mörk prästdräkt eller prästens
festdräkt.

1.4

Prästernas klädsel vid gemensamma samlingar
Vid prästernas gemensamma samlingar används klädsel enligt de anvisningar som ges
för respektive tillfälle. En person i chefsställning eller motsvarande ger anvisningar när
prästerna förutsätts ha enhetlig klädsel.
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Lektorsdräkt
Lektorsdräkten är den svarta dräkt som designats av Riitta Immonen. Lektorsdräkten används med hänsyn till situationen på samma sätt som prästens festdräkt eller mörk
prästdräkt.
Vid gudstjänster och kyrkliga förrättningar iakttas de anvisningar och rekommendationer
som getts för dessa situationer. Med gudstjänstklädsel används lektorsdräkt eller annan
mörk dräkt. I övrigt iakttas i tillämpliga delar anvisningarna i punkt 1.3 – 1.4 ovan.
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Allmänna anvisningar
De allmänna anvisningarna gäller i tillämpliga delar alla tjänsteinnehavare och arbetstagare i kyrkan.

3.1

Klädsel
Utgångspunkten för prästernas klädval är att en präst i sin ämbetsutövning alltid ska kunna identifieras som präst. Ämbetsklädseln ska alltid beakta den aktuella situationer. Användning av ämbetets kännetecken och utförande av ämbetsuppgifter förutsätter alltid
välvårdad klädsel. Även i övrigt bör en tjänsteinnehavare vara städad och välvårdad. Med
prästens festdräkt används vid behov passande ytterkläder.
Vid tillfällen som ordnas dagtid, till exempel kyrkliga förrättningar, bärs knälång kjol eller
byxor till en kvinnlig prästs festdräkt. Vid särskilt högtidliga tillfällen bärs lång kjol som
fetsdräkt. Med festdräkten används endast den skjorta som designats för dräkten.
En kvinnlig prästs Valonlähde-kors (Ljusets källa) används endast med den prästjacka
som hör till ämbetsklädseln och endast på det ställe på jackan som är avsett för korset.
Med prästens ämbetsdräkt används inte iögonenfallande smycken.

3.2

Hederstecken
Hederstecken används med prästens festdräkt eller mörk prästdräkt. Om hederstecken
ska bäras nämns detta i inbjudan. Hederstecken bärs i enlighet med ordnarnas egna anvisningar.
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Övergångsbestämmelse
Kvinnliga prästers festdräkt designad av Vuokko Nurmesniemi kan fortsättningsvis användas som festdräkt eller mörk prästdräkt. Det tillhörande Kalevalakorset får användas
endast tillsammans med den dräkt som designats av Nurmesniemi. Nya ämbetsdräkter
beställs ur Kirsimari Kärkkäinens Valonlähdekollektion.

Dessa anvisningar godkändes vid biskopsmötets session i Tammerfors 15.9.2010 och ersätter den
rekommendation om prästers och lektorers klädsel vid ämbetsutövning som biskopsmötet gav
12.9.2001.
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