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Pastafarinen Kirkko
Yhdyskuntajärjestys

Spagettihirviön kaikkivaltiaan iänkaikkiseen nimeen

1. Luku – Kirkon perustiedot

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdyskunnan virallinen nimi on Pastafarinen kirkko (tässä asiakirjassa myöhemmin 
”kirkko”). Kirkkoa voidaan epävirallisesti kutsua myös nimellä Lentävän 
Spagettihirviön Kirkko tai englanniksi ”Church of the Flying Spaghetti Monster”.

Kirkon kotipaikka on Espoo.

2§ Virallinen terminologia ja selvennyksiä

Säädettäköön selvyyden vuoksi seuraavista terminologisista asioista näin.

Uskoa kirkon oppiin, perimätietoon ja kirkon tapojen noudattamista kutsutaan 
pastafarismiksi. Kirkon opin totuudeksi uskovia ja hyväksyviä ihmisiä, eläimiä ja 
merirosvoja kutsuttakoon virallisesti pastafareiksi.

Kirkon jäseniä kutsuttakoon ”miehistöksi”. Miehistö jakautuu rivimiehiin ja päällystöön. 
Tästä säädetään tarkemmin 11§.

Hallitusta vastaavan elimen nimi on ”amiraliteetti” ja sen puheenjohtajan titteli on 
”yliamiraali”. Amiraliteetin varsinaisia jäseniä kutsutaan ”amiraaleiksi” ja mahdollisia 
varajäseniä ”vara-amiraaleiksi”. 

Pastafaristen seurakuntien yleisnimitys on ”laiva”. Laivan johtajaa kutsuttakoon 
termillä ”kapteeni”.

Kirkon jumalaa kutsutaan nimellä ”Lentävä Spagettihirviö” eli alkuperäiskielellä, 
merirosvoenglanniksi, ”the Flying Spaghetti Monster” tai lyhyemmin ”FSM”. Kirkon 
pyhä kieli on merirosvoenglanti.

Pastafarien puhuessa merirosvoista tarkoitetaan sillä pastafarisen uskon pyhien 
kirjojen tarkoittamia merirosvoja. Nämä merirosvot eroavat ratkaisevalla tavalla 
nykypäivän merirosvoista, joilla ei ole mitään tekemistä oikean pastafarismin kanssa. 
Pastafarismin merirosvot ovat hyväntahtoisia merenkulkijatutkimusmatkailijoita, jotka 
jakavat karkkia ja hyvää mieltä kaikille maailman kansoille. Merirosvojen hyvän 
maineen ovat tahranneet kateelliset ja pahantahtoiset toisuskovaiset 
lähetyssaarnaajat.
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Pastafarismi on alkuperäinen uskonto, johon maailman kaikki muut uskonnot 
pohjaavat, ja kaikki maailman olennot ovat pastafareja syntyessään. Maailman muiden 
uskontojen sekä peruskoulun rappeuttava vaikutus saa ihmiset unohtamaan 
pastafariutensa ja palvomaan vääriä jumalia.

2. Luku – Kirkon uskonnollinen oppi ja tarkoitus

3§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Kirkon tarkoituksena on järjestää ja tukea pastafarisen uskonnon harjoittamiseen ja 
tunnustamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu 
tämän yhdyskuntajärjestyksen 4a§:ssä eriteltyihin pyhiin kirjoituksiin, opinkappaleisiin 
ja 3§:ssä lueteltuihin ikiaikaisiin pastafarisiin tapoihin. Toiminta voidaan jakaa kolmeen 
(3) pääryhmään:

1. Yksilöllinen toiminta: Yksilöllisellä toiminnalla tarkoitetaan sellaisia pastafarismin 
mukaisia toimintamuotoja, jotka kohdistuvat ensisijaisesti yksilöön ja hänen 
uskoonsa. Yksilölliset toiminnan muotoja ovat lohdutus- ja neuvontatyön lisäksi 
esimerkiksi yksilön elämänkaareen liittyvät uskonnolliset seremoniat kuten:

 Suuri Molskahdus (uuden miehistön jäsenen nimeäminen ja/tai liittäminen 
seurakunnan jäseneksi),

 Piraticus connectus maximus (seremonia, jossa lapsi tai seurakunnan jäsen 
ottaa fyysisen merkin poikkeuksellisesta sitoumuksestaan seurakuntaan),

 Confirma Pirata (tilaisuus, jossa miehistön jäsen osoittaa omaksuneensa 
pastafaris-tieteellisen maailmankuvan ydinkohdat)

 Vitae Mariticus (merirosvovihkimys, vastaa munkiksi ryhtymistä)

 Kannen kuuraus (paheiden tunnustus ja paheistapäästö)

2. Yhteisöllinen toiminta: Yhteisöllisellä toiminnalla tarkoitetaan sellaisia 
pastafarisen uskon ja opin mukaisia toimintamuotoja, jotka liittyvät ensisijaisesti 
koko seurakunnan tai kirkon jäsenten yhteiseen uskoon. Yhteisöllistä toimintaa 
ovat mm. seuraavat uskonnolliset seremoniat, jotka pohjautuvat pastafariseen 
uskoon ja sen ikiaikaisiin käytäntöihin, jotka pohjautuvat 4a§:n pyhiin 
kirjoituksiin:

 julkiset jumalanpalvelukset

 pastafarinen ehtoollisseremonia

 julkiset rukoushetket

 hääseremoniat ja vihkiminen

 RAMENdan paastokuukauden paastomessut
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 merirosvokoulu (uskonnollinen opetus)

 lankulta kävely (katumusharjoitus, kun erotettu jäsen haluaa takaisin kirkon 
yhteyteen)

 perjantairukoukset

 hautausseremonia, kuten Piraticus Hereditus, K.2; Pirat.; L12:7-22 opettaa

 merellinen luostaritoiminta

3. Julkinen toiminta: Julkisella toiminnalla tarkoitetaan julkisuuteen kohdistuvaa 
lähetystyötä, jonka tarkoituksena on käännyttää (eli palauttaa) ihmisiä 
pastafariseen uskoon ja levittää tietoa pastafarisesta uskosta. Tällaista 
toimintaa ovat muun muassa:

 julkinen lähetystoiminta

 pastafarien uskonnon tieteellinen opetus (asiantuntija- ja kirkontehtäviin)

 seurakunnan eli laivan vihkiminen ja lakkauttaminen

 pastafarisen materiaalin tuottaminen, julkaisu ja jakelu

 kirkon toiminnan esittely ulkopuolisille

 Kansainvälisen ”Puhu-kuin-merirosvo”-juhlapäivänpäivän vietto ja 
tiedotustoiminta

Edelläoleviin toiminnanmuotoihin luetaan myös kaikki pyhien kirjoitusten 
mainitsemat seremoniat, toimintatavat ja juhlallisuudet.

4§ Oppi ja Pyhät kirjoitukset

4a§ Oppi
Pastafarismi on usko ja oppi, että Lentävä Spagettihirviö (eli FSM) on yksi ja 
ainutkertainen, ikuisen täydellinen hiilihydraattijumala, joka on luonut 
maailmankaikkeuden ja vaikuttaa sen asioihin nuudelimaisilla ulokkeillaan. 
Pastafarinen kirkko katsoo olevansa pastafarista uskoa tunnustavien ihmisten, 
merirosvojen ja eläinten kirkko, joka on ollut muodossa tai toisessa olemassa 
maailman synnystä noin 4000 eaa. asti. Kirkko katsoo, että merirosvot ovat 
ehdottoman pyhiä olentoja ja että FSM on valinnut heidät kansakseen. Spagettihirviö 
koettelee pastafarien uskoa muuttamalla nuudelimaisella ulokkeellaan näkyvää 
maailmankaikkeutta, jotta evoluutioteoria ja alkuräjähdys näyttäisivät todellisilta 
tapahtumilta. Kaikki näennäiset ristiriidat uskonopissa ovat vain FSM:n luoma illuusio, 
jolla koetellaan kaikkien uskoa. Kirkon oppi on johdettu 4a§:n 2 momentin pyhistä 
kirjoituksista.

Kirkolla on kaksi kirjallista pääopinkappaletta, jotka ovat pyhien kirjoitusten kaanon ja 
uskontunnustus. Pyhien kirjojen kaanon jakautuu ”erittäin pyhiin kirjoihin” ja 
”merellisiin kirjoihin”. ”Erittäin pyhiä kirjoja” ovat ”The Gospel of the Flying Spaghetti 
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Monster”(ISBN 0-8129-7656-8), ”Piratus Hereditus” eli Merirosvojen perimätieto ja 
”Codex Piraticus” eli Merirosvojen laki. Merellisiä kirjoja ovat ”Pastafarinen 
lokikirjakokoelma”, ”Watwa kokoelma” ja ”Pyhät Piraattilaulut”. Kirkon virallinen 
uskontunnustus löytyy 4b§:stä.

Pastafarinen kirkko myöntää mahdollisuutensa erehtyä mutta katsoo olevansa 
oikeassa kunnes toisin todistetaan. Kirkko pyrkii levittämään olemassa olevan 
pastafaris-tieteellisen todistusaineiston tukemaa maailmankuvaa. Koska pastafariseen 
uskoon kuuluu, että FSM vaikuttaa maailmaan nuudelimaisilla ulokkeillaan ja että 
tietomme Hänen luonteestaan on epätäydellinen, on kirkon varattava mahdollisuus 
muuttaa oppejaan, jos painavaa empiiristä tai pastafaris-tieteellistä todistusaineistoa 
ilmaantuu sen puolesta. Tästä säädetään tarkemmin 4 momentissa.

Nautittuaan pyhän pastafarisen ehtoollisen ja täten ollessaan Lentävän Spagettihirviön 
nuudelimaisen ulokkeen johdateltavana amiraliteetilla on oikeus antaa sitovia 
uskonnollisia päätöksiä (watwa). Watwa voi koskea myös tekstien tai asiakirjojen 
pyhyyttä. Täten amiraliteetti voi lisätä tai poistaa pyhien kirjoitusten kaanonin 
uskonnollisia kirjoituksia, muuttaa uskontunnustuksen sanamuotoa ja tätä 
yhdyskuntajärjestystä.

4b§ Uskontunnustus

Pastafarinen usko pohjautuu osaltaan 4a§:ssä luetelluista pyhistä kirjoituksista 
johdettuun uskontunnustukseen, joka jakautuu 13:een pääkohtaan alla esitetyllä 
tavalla:

1. Usko yhteen ikiaikaiseen, määritelmällisesti melko täydelliseen ja täysin 
tietoiseen hiilihydraattijumalolentoon, jolla on 42 salaista nimeä, joiden sijasta 
uskovat puhuvat Lentävästä Spagettihirviöstä tai FSM:stä.

2. Usko pyhään Profeettainketjuun kapteeni Mooseystä elävään profeetta Bobby 
Hendersoniin ja mahdollisiin tuleviin profeettoihin ja heidän ikuiseen 
merirosvohenkeensä.

3. Usko iankaikkiseen elämään joko paratiisissa, helvetissä tai tilapäisessä 
kadotuksessa siinä byrokraattisessa instituutiossa, joka hallinnoi pääsyä edellä 
mainittuihin paikkoihin.

4. Usko Paratiisiin mystisenä ja ihmeellisenä paikkana FSM:n läheisyydessä, jossa 
on yksi ja vain yksi selestiaalinen oluttulivuori, jonka lähteiltä oikeinelävät 
pääsevät nauttimaan taivaallisia juomia. Ja Stripparitehtaaseen, josta kuka 
tahansa voi tilata haluamansa stripparin. Sekä usko Helvettiin muuten 
samanlaisena paikkana kuin paratiisi, mutta jossa olut on laimeaa sekä 
lämmintä ja jossa stripparit ovat rupsahtaneita ja sukupuolitautisia.
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5. Usko FSM:n epä-älykkääseen suunnitteluun ja maailmojen luomiseen noin 6000 
vuotta sitten, ja ihmisen polveutumiseen merirosvoista, kuten pyhissä kirjoissa 
on kerrottu.

6. Usko Oikeiden merirosvojen ehdottomaan ja kiistämättömään pyhyyteen sekä 
Strippareiden transkendenttiseen astraaliyhteyteen tuonpuoleisen kanssa, millä 
he altruistisesti pyrkivät tuomaan paratiisin maan päälle. Sekä kääpiöiden 
autuuteen ja jumalalliseen erikoisasemaan FSM:n silmissä.

7. Usko merirosvohenkeen, joka asuu Valituissa ihmisissä ja joka lievittää 
maailman pahuutta ja kärsimystä. Se on FSM:n lahja ihmiskunnalle, jolla hän 
pyrkii hyvittämään sellaiset suunnitelmalliset ratkaisut, jotka hän toteuttaisi eri 
tavalla, jos nyt suunnittelisi maailman uudestaan selvinpäin.

8. Usko pelastukseen, ei uskon, vaan oikeamielisten tekojen kautta. FSM ei ole 
turhamainen jumala sillä hän on merirosvohenkinen ja leikkisä. Hän ei pahastu, 
vaikka häneen ei uskottaisi;  se ei ole este pääsylle paratiisiin. Hän ei hyvällä 
katso ihmisiä, jotka tekevät Pahuuden tekoja ja luulevat pelastuvansa pelkän 
uskonsa avulla.

9. Usko Hyvän taisteluun kaikkea Pahaa vastaan ja usko, että Pastafarismi edustaa 
kaikkea Hyvää ja puolustamisen arvoista sekä vastustaa kaikkea Pahaa, 
erityisesti lakto-ovo-vegetaarista ideologiaa.

10.Usko vapaaseen tahtoon ja fyysiseen vapauteen. Pastafari ei pakota ketään 
toimimaan vasten tahtoaan tai omatuntoaan kuten Pyhissä laeissa ja kirjoissa 
määrätään.

11.Usko ehdottomaan väkivallattomuuteen muussa kuin itsepuolustuksessa ja 
merirosvohengessä.

12.Usko istuvan amiraliteetin ja amiraalien kyseenalaistamattomaan pyhyyteen ja 
määritelmälliseen erehtymättömyyteen kaikkien uskonasioiden tulkinnassa 
kulloistenkin uskontodisteiden valossa sekä usko Spagettihirviön 
nuudelimaisten ulokkeiden eksklusiiviseen johdatukseen kirkon toiminnassa.

13.Usko jumalalliseen lakiin, joka toteutuu FSM:n profeetta Mooseylle antamassa 
8:ssa ”toivoisin, ettet tekisi” -kehotuksessa ja Merirosvojen Oikeuskäytännössä.
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3. Luku – Kirkon hallinto

5§ Päätösvalta ja vallankäyttö

5a§ Amiraliteetti
Kirkon ylintä toimivaltaa maanpäällä käyttävän elimen nimi on ”amiraliteetti”. Sen 
muodostaa vähintään yksi (1), mutta enintään kolmetoista (13) luonnollista henkilöä, 
jotka ovat sekä pastafareja että miehistön jäseniä. Se on myös ainoa toimielin, joka voi 
muuttaa yhdyskuntajärjestystä kuten on säädetty 4a§: 4 momentissa. Muutoksesta on 
viipymättä tiedotettava miehistölle sekä Patentti- ja rekisterihallitukselle.

Amiraliteetin korkein hengellinen johtohenkilö ja puheenjohtaja on yliamiraali. 
Amiraliteetin jäseniä kutsutaan nimikkeellä amiraali. Amiraalit voivat itsenäisesti 
nimittää itselleen varajäsenen eli vara-amiraalin. Jos amiraliteetissa on vain yksi 
varsinainen jäsen, on valittava ainakin yksi vara-amiraali.

Amiraliteetti valitsee joukostaan yliamiraalin lippuäänestyksellä, jossa eniten ääniä 
saanut ehdokas valitaan yliamiraaliksi. Äänten mennessä tasan järjestetään 
uusintakierros, jossa tasamäärän ääniä saaneet ehdokkaat ovat ehdolla. Eniten ääniä 
saanut ehdokas voittaa. Jos äänet ovat edelleen tasan ja neuvotteluratkaisu ei ole 
mahdollinen, voittaja arvotaan.

Amiraliteetti ja yliamiraali korvaavat Uskonnonvapauslain 12§ tarkoittaman hallituksen 
ja hallituksen puheenjohtajan.

Amiraliteetti tekee päätökset yksinkertaisella ääntenenemmistöllä joko avoimella tai 
suljetulla lippuäänestyksellä. Äänten mennessä tasan yliamiraalin ääni ratkaisee.

Amiraliteetin toimikausi jatkuu kunnes edellinen amiraliteetti eroaa tai enemmistö sen 
jäsenistä eroaa, kuolee tai jostain muusta painavasta syystä on estynyt hoitamasta 
tehtäviään. Amiraliteetin erotessa eroava amiraliteetti nimittää tilallensa uuden 
amiraliteetin päällystön joukosta yksinkertaisella enemmistöpäätöksellä. Enemmistö 
tarkoittaa, että yli 50% täysivaltaisista amiraaleista hyväksyy uuden amiraliteetin 
kokoonpanon.

Jos amiraliteetti tulee toimintakyvyttömäksi siten että edellä säädetty menettely ei voi 
toteutua, uuden amiraliteetin valitsee pasta-arkkikollegio demokraattisella vaalilla. 
Ollakseen lainvoimainen pasta-arkkikollegion jäsenistä vähintään 50% on oltava 
paikalla ja kirjallinen kutsu kokoukseen on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen 
kokousta kaikille kollegion jäsenille joko postitse tai sähköpostitse. Jokaisella pasta-
arkilla on yksi ääni ja eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan. Jos kollegiota ei ole 
nimetty tai se ei halua käyttää valtaoikeuttaan nimittää amiraliteetti, uuden 
amiraliteetin valitsee miehistön poikkeuskokous.

5b§ Pasta-arkkikollegio
Pasta-arkkikollegio on neuvoa antava lautakunta, joka  koostuu joko neljästä (4:stä), 
kahdeksasta (8:sta), viidestätoista (15:stä), kuudestatoista (16:sta), 
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kahdestakymmenestäkolmesta (23:sta) tai neljästäkymmenestäkahdesta (42:sta) 
amiraliteetin nimittämästä päällystön jäsenestä.

Pasta-arkkikollegion jäseniä kutsutaan pasta-arkeiksi.

Kollegio voi tehdä esityksiä amiraliteetille , joka voi hyväksyä tai hylätä esitykset. 
Kollegio voi itsenäisesti päättää omasta kokoontumisestaan. Myös yliamiraalilla on 
oikeus koollekutsua kollegio.

Kollegion jäsenyys on elinikäinen. Vain henkilön vapaaehtoinen eroaminen, eroaminen 
kirkosta, jäsenmaksun laiminlyönti tai amiraliteetin yksimielinen päätös voi erottaa 
istuvan pasta-arkin.

5c§ Miehistön poikkeuskokous
Jos pasta-arkkikollegiota ei ole nimitetty tai se ei halua käyttää valtaansa nimittää 
amiraliteetti 5a§ 7 momentin kuvaamalla tavalla, uusi amiraliteetti valitaan miehistön 
poikkeuskokouksessa.

Kutsu kokoukseen on lähetettävä kaksi (2) viikkoa ennen kokousta kaikille miehistön 
jäsenille. Kutsussa on ilmoitettava poikkeuskokouksen tarkoitus. Uusi amiraliteetti 
valitaan demokraattisilla vaaleilla kokouksessa. Kaikki päällystön jäsenet voivat 
asettua ehdolle kokouksessa.

Ensiksi äänestetään amiraliteetin koosta ja sitten valitaan amiraalit siten, että eniten 
ääniä saaneet ehdotus ja ehdokkaat valitaan. Kullakin miehistönjäsenellä on yksi ääni 
käytössään.

Kokous on lainvoimainen, kun vähintään yksi (1) seurakunnan jäsen on paikalla tai 
edustettuna kokouksessa valtakirjalla.

6§ Nimenkirjoitusoikeus

Nimenkirjoitusoikeus on kaikilla amiraliteetin jäsenillä yksin ja yhdessä. Amiraliteetti 
voi antaa nimenkirjoitusoikeuden myös jollekin muulle yhdyskunnan jäsenelle. Päätös 
ei kuitenkaan ole lainvoimainen ennen kuin se on rekisteröity Patentti- ja 
rekisterihallitukseen.

Kiinteistökaupat ja yli sadantuhannen (100 000) euron suuruiset varainsiirrot voi 
allekirjoittaa kuitenkin vain yliamiraali. Myös merikelpoisten laivojen ostamiseen ja 
myymiseen vaaditaan yliamiraalin allekirjoitus.
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4. Luku – Kirkon talous

7§ Toiminnan rahoitus

Kirkko voi rahoittaa toimintaansa vapaaehtoisilla ja pakollisilla jäsenmaksuilla. 
Jäsenmaksun suuruudesta ja kestoajasta päättää amiraliteetti. Kestoaika tarkoittaa 
sitä kuinka usein jäsenmaksun maksuvelvollisuus syntyy. Esimerkiksi jäsenmaksu voi 
olla päivä-, kuukausi- tai vuosikohtainen. Jos jäsenmaksua muutetaan tai kerätään 
kesken tilikauden, jäsenillä on oikeus siirtyä rivimiehiksi ja täten välttää jäsenmaksu.

Jumalanpalvelusten yhteydessä voidaan periä osallistumismaksu, jolla katetaan 
järjestämisestä aiheutuvat kustannukset. Maksun suuruudesta päättää amiraliteetti tai 
seurakunnan kapteeni.

Muita hyväksyttyjä rahankeräystapoja ovat uskonnollisten seremonioiden yhteydessä 
kerätyt vapaaehtoiset kolehdit. Kirkko voi hakea rahallista ja muunlaista tukea 
yksityisiltä ja julkisilta tahoilta sekä järjestää keräyksiä. Se voi vastaanottaa 
lahjoituksina ja testamentteina rahaa, arvopapereita ja kiinteää tai irtainta omaisuutta. 
Lisäksi rahaa voidaan hankkia myyjäisillä ja arpajaisilla edellyttäen, että 
asianmukaiset luvat ovat kunnossa ja että amiraliteetti hyväksyy suunnitelman.

Kaikissa rahankeräystavoissa on noudatettava pastafarisen etiikan korkeimpia 
standardeja, Suomen lakia ja viranomaisten määräyksiä.

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Kirkon tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätöksen allekirjoittaa ja hyväksyy amiraliteetti.

Amiraliteetti nimeää yksi (1) tai kaksi (2) tilintarkastajaa, joiden toimikausi jatkuu 
toistaiseksi, ja tarvittaessa näille varatilintarkastajat. Amiraliteetti voi myös erottaa 
tilintarkastajat ja nimittää uudet. Tilintarkastajien ei tarvitse olla kirjanpitolain ja 
-asetuksen tarkoittamia hyväksyttyjä tilintarkastajia. 

Tilinpäätös on luovutettava tilintarkastajille viimeistään kuuden (6:n) kuukauden 
kuluttua tilikauden päättymisestä, kuitenkin aiemmin, jos laki niin vaatii. 
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhden (1:n) kuukauden kuluessa.

9§ Vastuuvapauden myöntäminen

Vastuuvapauden amiraliteetille myöntää erityinen ”HM Pyhä Merioikeus- ja 
taloustoimikunta”. Vastuuvapaus myönnetään, jos kaksi kolmasosaa (2/3) toimikunnan 
jäsenistä niin suosittaa.



Helsinki 27.12.2008 Pastafarinen Kirkko Sivu 9/14

10§ HM Pyhä Merioikeus- ja taloustoimikunta

Toimielimen varsinainen nimi on ”Hänen Monsteriutensa Pyhä Suurmerioikeus, 
Merentakaisten Departementtien Tarkastus- ja Hallintokomissio sekä Taloudellisten 
resurssien ja papukaijankasvatuksen Valvontatoimikunta”. Virallisissa ja epävirallisissa 
yhteyksissä voidaan kuitenkin toimikuntaa kutsua lyhyemmin nimellä ”HM Pyhä 
Merioikeus- ja taloustoimikunta”.

Toimikunnan ensisijaisena tehtävänä on tutkia amiraliteetin taloudenpitoa ja toimintaa 
sekä myöntää vastuuvapaus amiraliteetille, mikäli sen toiminnassa ei ole moitittavaa 
ja tilintarkastajat hyväksyvät tilinpäätöksen. Nykyisessä muodossa toimikunnalla ei ole 
muita tehtäviä, mutta jos Pastafarinen Kirkko hankkii Suomen lain salliessa siirtomaita 
tai tytärseurakuntia merentakaisilta alueilta, on toimikunnan tehtävänä valvoa näiden 
hallinnon laillisuutta, eettisyyttä ja esteettisyyttä. Jos kirkko alkaa kasvattamaan tai 
kouluttamaan papukaijoja tai siiseleitä, on näiden toimintojen valvominen myös 
toimikunnan alaisuudessa.

Toimikuntaan kuuluu yhdestä (1:stä) kolmeen (3:een) täysi-ikäistä luonnollista 
henkilöä, joiden amiraliteetti katsoo ymmärtävän toimikunnan tehtäviä ja merirosvo-
oikeudellista henkeä. Toimikunnanjäsenten ei tarvitse olla pastafareja tai kirkon 
jäseniä.

Toimikunnan jäseniä kutsutaan ”lordi tarkastajiksi” ja sen puheenjohtajaa ”lordi 
ylitarkastajaksi”. Jos jäsen on kapteeni kirkossa tai jossain sen hyväksymistä 
seurakunnista, virallinen titteli on ”lordi kapteeni tarkastaja” tai ”lordi kapteeni 
ylitarkastaja”.

Toimikunnan toimikausi on rajaton. Amiraliteetti voi erottaa toimikunnan, jos 
toimikunta laiminlyö tehtäviään ja ainakin 50% miehistöstä ei ilmaise vastalausettaan 
erottamiselle kirjallisesti kahden viikon kuluessa päätöksestä.

Erotessaan tai tullessaan toimintakyvyttömäksi siten, että kaikki toimikunnan jäsenet 
eivät voi osallistua sen toimintaan, toimikunta nimittää itselleen seuraajan. Jos 
toimikunta ei nimeä itselleen seuraajaa kuukauden kuluessa eroamisesta tai kieltäytyy 
nimeämästä seuraajaa, amiraliteetti voi nimittää seuraajan halukkaiden joukosta.

Miehistöllä on oikeus kumota amiraliteetin valinta ja nimittää uusi toimikunta, jos 
vähintään 50% miehistön jäsenistä allekirjoittaa vapaamuotoisen vastustuskirjeen ja 
nimittää siinä uuden toimikunnan.
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5. Luku – Kirkon jäsenyys ja jäsenten velvollisuudet

11§ Jäsenet ja jäseneksi ottaminen

Kirkon jäseniä kutsutaan ”miehistöksi”. Kirkon opin totuudeksi uskovia ja hyväksyviä 
kutsutaan pastafareiksi. Henkilö voi olla pastafari kuulumatta kirkkoon.

Miehistö jakautuu ”rivimiehiin” ja ”päällystöön”. Miehistöön voidaan ottaa luonnollinen 
henkilö, joka hyväksyy kirkon yhdyskuntajärjestyksen ja uskontunnustuksen, sekä 
sitoutuu noudattamaan kirkon oppeja elämässään. 

Miehistön jäsen voi kuulua useampaan kuin yhteen uskonnolliseen yhdyskuntaan.

Ilmoitus kirkkoon liittymisestä on toimitettava kirjallisesti amiraliteetille tai sen 
nimeämälle edustajalle.  Kirkon jäsenistä on pidettävä ajantasaista luetteloa, joka 
toimitetaan väestötietojärjestelmään.

12§ Jäsenten velvollisuudet

Miehistö jakautuu kahteen erilliseen luokkaan. Molempien luokkien jäsenet ovat 
täysivaltaisia kirkon jäseniä. Kukin kirkon jäsen saa vapaasti päättää kumpaan 
luokkaan kuuluu.

12a§Rivimiehet

Rivimiehet eivät ole velvollisia maksamaan pakollista jäsenmaksua. Rivimies ei 
kuitenkaan voi toimia kirkkohallintoon liittyvissä viroissa kuten kapteenina tai 
amiraalina ellei näissä säännöissä toisin säädetä.

Kaikki kirkkoon liittyvät ovat oletusarvoltaan rivimiehiä ellei muuta sovita. 
Ensimmäisen amiraliteetin jäsenet ovat kuitenkin automaattisesti päällystön jäseniä.

12b§ Päällystö

Päällystöön kuuluvan on suoritettava mahdollinen jäsenmaksu. Jäsenmaksun 
laiminlyönyt voidaan erottaa tai alentaa rivimieheksi amiraliteetin tai kapteenin 
päätöksellä. Vain päällystöön kuuluva luonnollinen henkilö voi toimia kirkonhallinnon 
viroissa ellei muualla toisin säädetä.

Jos henkilö on ollut aiemmin päällystön jäsen ja haluaa uudestaan päällystön 
jäseneksi, hänen on maksettava kaikki mahdollisesti aiemmalta jäsenyydeltä 
maksamatta jääneet päällystön jäsenmaksut ellei amiraliteetti armahda hakijaa.
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13§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Seurakunnasta voi erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti joko hallitukselle, hallituksen 
nimeämälle edustajalle tai maistraattiin.

Amiraliteetti voi yksipuolisella ilmoituksella erottaa kirkon jäsenyydestä henkilön, joka:

1. Toistuvasti ja pahantahtoisesti rikkoo kirkon yhdyskuntajärjestystä tai aiheuttaa 
merkittävää sisäistä tai ulkoista haittaa kirkolle.

2. Julkisesti ja todistettavasti kiistää pastafarisen uskonsa kolmetoista (13) kertaa. 
Todistettavuus tarkoittaa joko video- tai äänitallennetta tai vähintään kolmea ja 
puolta (3,5) naispuolista todistajaa, joiden on oltava iältään kymmenestä 
kahteensataankolmeentoista (10-213) vuotta.

Myös vähintään neljän ja yksi viidesosan (4,2) miespuolisen henkilön yhteinen 
todistus voidaan hyväksyä, jos käsittelypäivä ei ole kuukauden neljäs torstai ja 
heistä kukin painaa amiraalin silmämääräisen arvion mukaan alle 
neljäkymmentäkaksi (42) kilogrammaa käsittelypäivänä.

Viime kädessä todistuksen pätevyydestä ja todistajien soveltuvuudesta toimia 
todistajina päättää amiraliteetti FSM:n nuudelimaisen ulokkeen johdatuksella.

3. Kiistää merirosvojen pyhyyden. Tämän teon todistajaksi kelpuutetaan jokainen 
sellainen täysi-ikäinen henkilö, jonka ammatti on kokki italialaisessa 
ravintolassa, strippari, merirosvo tai pygmi-imitaattori.

4. Käyttäytyy pastafarille sopimattomalla tavalla.

Jos erottamisen perusteena on jokin 13§ eritellyistä syiostä, erotetulla on oikeus 
esittää vastalause erottamisesta amiraliteetille tai sen nimeämälle edustajalle, joka 
päättää, jääkö erottaminen voimaan. Eriävä mielipide on esitettävä kirjallisesti viiden 
(5) arkipäivän kuluessa siitä päivästä lukien, kun erotettu on saanut asiasta tiedon.

Erotettu jäsen voidaan ottaa takaisin miehistöön, jos hän käy läpi ”Lankulta kävely”- 
katumusharjoituksen ja katuu Pahoja tekojaan.

14§ Yhdyskunnan purkaminen

Yhdyskunnan voi purkaa vain amiraliteetti, jos vähintään 90% amiraaleista sitä 
kannattaa.

Yhdyskunnan purkautuessa sen omaisuus likvidoidaan ja saadut varat muutetaan 
pastaksi, joka lahjoitetaan merimiesunionille, kääpiöiden etuja valvovalle järjestölle tai 
vähävaraisille strippareille.
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6. Luku – Pyhät toimitukset

16§ Yleiset määräykset pyhistä toimituksista

Kirkon pyhissä toimituksissa on noudatettava hyvää merirosvohenkeä, pyhien kirjojen 
ohjeita ja amiraliteetin käytännön määräyksiä. Pyhät toimitukset on tarkemmin 
määritelty 4a§:n pyhissä kirjoituksissa. Vain kirkon kapteenit ja yliamiraali voivat 
suorittaa pyhiä toimituksia, ellei muuta säädetä.

15§ Vihkiminen ja hääseremoniat

Kirkko tunnustaa avioliiton sakramentiksi kahden ihmisen välillä. Vihkimisoikeus on 
amiraliteetin jäsenten lisäksi aina seurakuntien ja kirkon kapteeneilla sekä sellaisilla 
päällystön jäsenillä, joille amiraliteetti on myöntänyt vihkimisoikeudet. Vihkimisessä 
on noudatettava voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Hääseremonian tulee noudattaa jotakin kolmesta ”Codex Piraticus” -kirjan 
vihkikaavasta. Lupa vihkimiseen tulee hakea amiraliteetilta kohtuullisessa ajassa 
ennen suunniteltua vihkimistä.

Avioliiton lailliset esteet tutkii ensisijaisesti maistraatti. Uskonnolliset esteet tutkii 
amiraliteetti tai sen nimeämä komitea.

Sellaisia henkilöitä, jotka pitävät lemmikkeinään Kanadan hanhia ei voida vihkiä 
parittomien kuukausien keskiviikkoina.

16§ Ehtoollinen 

Ehtoollinen on pyhä sakramentti, jonka saa toimittaa vain yliamiraali, kapteeni tai 
kirkon palveluksessa oleva strippari. Ehtoollisessa on rukoiltava FSM:ää koskettamaan 
valittua pastauhria nuudelimaisella ulokkeellaan ennen uhriaterian nauttimista. 
Mauttomien keksien jakaminen ehtoollisella tai sen läheisyydessä loukkaa jumalaa ja 
on siten yksiselitteisesti kielletty.

7. Luku – Seurakunnat ja paikallisyhteisöt

17§ Paikallisyhdistysten muodostaminen

Amiraliteetti voi jakaa ja hyväksyä kirkon jakamisen alueellisiin paikallisyhteisöihin. 
Näistä käytettäköön yleisnimitystä ”seurakunta” tai ”laiva”. Yksittäiselle seurakunnalle 
annetaan yksilöivä nimi kuten esimerkiksi ”HMS Lasagne” tai ”Itäisten merialueiden 
seurakunta”.
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Kukin seurakunta voi laatia paikallissäännöt, jossa se antaa uskonnonvapauslain 13§ 3 
momentissa säädetyt määräykset.

Amiraliteetti päättää seurakunnan paikallissääntöjen hyväksymisestä. Säännöt on 
toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröintiä varten vasta amiraliteetin 
kirjallisen hyväksynnän jälkeen.

Miehistö voi vapaasti päättää, mihin seurakuntaan kuuluu. Kirkko säilyttää kopiota 
kunkin seurakunnan jäsenrekisteristä.

18§ Seurakuntien hallinto

Paikallisyhdistyksen hallituksen muodostaa yksi amiraliteetin nimittämä päällystön 
jäsen. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan nimellä kapteeni. Hallituksen toimikausi 
jatkuu toistaiseksi. 

Amiraliteetti tai amiraliteetin nimeämä kirkon alueorganisaatio, jota kutsutaan 
”laivastoksi” tai ”laivueeksi” voi koska tahansa ja ilman perusteluja erottaa ja nimittää 
paikallisyhteisön hallituksen ilmoittamalla siitä Patentti- ja rekisterihallitukselle sekä 
asianosaisille tahoille.

19§ Paikallisyhdistyksen purkaminen

Paikallisyhdistyksen voi purkaa vain amiraliteetti. Paikallisyhteisön purkautuessa 
jäljelle jääneet varat lahjoitetaan Pastafariselle kirkolle.

8. Luku – Muut määräykset

20§ Pukeutumissäännös

Jokaisen uskonnollista lähetys- tai opetustyötä tekevän pastafarin ja kirkon jäsenen on 
pidettävä yllään FSM:n valitsemaa asukokonaisuutta, ”valittu asu”, eli täyttä 
merirosvojen 1600-1800-luvuilla käyttämää asukokonaisuutta, johon kuuluu ainakin 
jokin seuraavista: silmälappu, kolmikolkka, puujalka, koukkukäsi, sapeli tai papukaija.

Lisäksi kirkon henkilökunnan ja amiraliteetin on käytettävä edellä mainittua asua 
kaikissa virallisissa tilaisuuksissa, joissa he edustavat kirkkoa. Erityisen pyhinä 
pidetyissä tilaisuuksissa kaikkien läsnä olevien on pidettävä ”valittua asua”.

Lähetystyössä on käytettävä ”valittua asua”.

Valittua asua on myös käytettävä, jos ei-uskovainen kirkkoon kuulumaton lukee muita 
Pyhiä kirjoituksia kuin ”The Gospel of the Flying Spaghetti Monster” -kirjaa.
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21§ Pyhien kirjojen säilytys

Pyhien kirjoitusten virallisten versioiden arvokas ja asianmukainen säilytys on 
amiraliteetin vastuulla.

22§ Saastaiseksi luokiteltavat hyödykkeet

Pastafarisen uskon pyhät kirjoitukset ja vakiintuneet käytännöt määräävät, että 
seuraavat hyödykkeet ovat saastaisia ja niiden käyttöä on kaikin keinoin vältettävä:

 Tilliliha

 Lipeäkala

 Maksakastike

 Tulppaanit

 Vesinokkaeläin (poislukien häntä ja munat)

 Veganististen ideologioiden vuoksi valmistettu ruoka

 Ruoat ja ateriat, joiden nimessä esiintyy jokin tai useita seuraavista sanoista:

 sateenkaari

 värikäs

 iloinen

 hedelmäinen

 juustomestari

 oravainen

 jokapojan

 merimies

 Szechuan

23§ Yleisiä määräyksiä

Muilta osin uskonnonvapauslaki täydentää näitä sääntöjä. Suomen Lain ja pastafarisen 
lain ollessa ristiriidassa, noudatetaan Suomen Lakia.

Vain täysi-ikäinen miehistön jäsen voi osallistua tässä yhdyskuntajärjestyksessä 
kuvattuun vallankäyttöön ja hallintoon.


