Till Er familj har fötts ett litet spädbarn

Lycka och Guds
välsignelse!

M

itt i den stora lyckan är det dags att tänka
på barnets namn och dopet. I dopets sakrament kallar Gud var och en vid namn till sina egna,
och samtidigt blir barnet medlem i den kristna
kyrkan. Vi sänder dig en på förhand ifylld blankett (Anmälan om uppgifter på barnet), varvid
barnet registreras i evangelisk-lutherska kyrkan
i Finland och statens befolkningsdatasystem.
Vänligen fyll i information om barnets namn
och modersmål i blanketten. Blanketten skall
dateras och måste undertecknas av båda
vårdnadshavarna. Dopprästen fyller i resten av
blanketten. Vi hoppas att ni kommer att kontakta
er egen församling för att ordna ett doptillfälle
inom tre månader efter att barnet fötts.
Kontakt med församlingen

Ett dop kan bokas genom att ringa eller besöka
den egna församlingens församlingskansli. Ni kan
också direkt kontakta prästen som ni vill att förrättar dopet. Kontaktuppgifter till församlingarna
finns på baksidan av detta brev. Observera! Att
en del församlingskansliers öppethållningstider
är begränsade, kontrollera dem innan ni ringer.
Information om faddrar
Det är bra att samla in alla nödvändiga personuppgifter om faddrarna i förväg och ge dem till
prästen i samband med förrättningssamtalet. För
finländska faddrar krävs personbeteckningar samt
för-och efternamn. För utländska faddrar krävs
fullständigt namn och födelsedatum, samt detaljerad information om namnet på hemförsamlingen, kyrkosamfundet, kommunen och staten.
En utländsk fadder måste ha ett bevis över
medlemskap i kyrkan. Om detta inte finns
tillgängligt måste en skriftlig försäkran
om det kristna dopet ges. Meddela i förväg till dopprästen om det här behovet.

Dop-infon hjälper dig med det praktiska
Mer information om dopet, se de dop-infon som
publiceras på församlingarnas hemsidor på nätet
(vanligtvis under rubriken ”familjefester” och ”dop”)
eller från den landsomfattande hemsidan (www.
kaste.fi). Där finns anvisningar om förrättande av
dopet, barnets för- och efternamn, kriterier för
faddrarna och ordnande av dopfesten. Webbplatsen
ger också en allmän vägledning om val av namnet,
samt länkar till för- och efternamnslagen. Man kan
också undersöka i Namntjänsten som Myndigheten
för digitalisering och befolkningsdata tillhandahåller
om det tilltänkta namnet för barnet redan används.
Om barnets föräldrar inte är gifta kan barnet få faderns efternamn eller efternamnskombination först
efter att magistraten har bekräftat faderskapet.
Den evangelisk-lutherska kyrkans församlingar
lagrar nödvändig information om sina medlemmar
i kyrkans medlemsregister (Kirjuri). Informationen
används för att fullgöra en persons rättigheter och
skyldigheter. Personuppgifter är konfidentiella och
lämnas inte ut till tredje part såvida det inte finns
lagstadgade kriterier. Dataskyddsbeskrivningen för
kyrkans gemensamma medlemssystem bifogas denna skrivelse. Informationen om behandling av personuppgifter grundar sig på Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning och dataskyddslagen.

Med vänliga hälsningar
Tuomas Palola
Direktör för Lappo stifts
regioncentralregister
050 549 7022

Kontaktuppgifter till församlingarna
Församling

Telefon

Mejl

Nätsidor

Alajärvi

06 557 0800

alajarven.seurakunta@evl.fi

alajarvenseurakunta.fi

Evijärvi

045 117 9550

evijarvensrk@evl.fi

evijarvenseurakunta.fi

Ilmajoki

06 424 0410

ilmajoen.seurakunta@evl.fi

ilmajoenseurakunta.fi

Isojoki

040 088 1771

isojoen.seurakunta@evl.fi

isojoenseurakunta.fi

Isokyrö

044 769 7543

isonkyron.seurakunta@evl.fi

isonkyronsrk.fi

Joutsa

040 774 0044

joutsa.srk@evl.fi

joutsanseurakunta.fi

Jyväskylä

050 363 2300

jyvaskylan.seurakunta@evl.fi

jyvaskylanseurakunta.fi

Karijoki

06 268 0136

karijoen.srk@evl.fi

karijoenseurakunta.fi

Karstula

014 429 4410

karstula.khvirasto@evl.fi

karstulanseurakunta.fi

Kaskinen

040 026 7925

kaskisten.seurakunta@evl.fi

kaskistenseurakunta.fi

Kauhajoki

06 234 2311

kauhajoen.srk@evl.fi

kauhajoenseurakunta.fi

Kauhava

06 434 6500

kauhavan.seurakunta@evl.fi

kauhavanseurakunta.fi

Keuruu

044 7949 730

keuruu.seurakunta@evl.fi

keuruunseurakunta.fi

Kinnula

040 669 1996

kinnulan.seurakunta@evl.fi

kinnulanseurakunta.fi

Kuortane

040 517 2795

kuortane.seurakunta@evl.fi

kuortaneenseurakunta.fi

Kurikka

06 451 0112

kurikan.seurakunta@evl.fi

kurikanseurakunta.fi

Kyyjärvi

014 5253300

kyyjarven.seurakunta@evl.fi

kyyjarvenseurakunta.fi

Laihia

06 477 7700

laihian.seurakunta@evl.fi

laihianseurakunta.fi

Lappajärvi

040 184 0640

lappajarven.seurakunta@
evl.fi

lappajarvenseurakunta.fi

Lapuan tuomiokirkko

06 438 5231

lapuan.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

lapuantuomiokirkkoseurakunta.fi

Laukaa

040 082 1132

laukaan.seurakunta@evl.fi

laukaasrk.fi

Multia

014 751 3522

multian.seurakunta@evl.fi

multianseurakunta.fi

Mustasaaren suomalainen 06 322 6700

mustasaaren.suomalainen@
evl.fi

mustasaarensuomalainenseurakunta.fi

Muurame

014 373 1025

virasto.muurame@evl.fi

muuramenseurakunta.fi

Petäjävesi

040 081 6385

petajaveden.seurakunta@
evl.fi

petajavedenseurakunta.fi

Pihtipudas

014 579 1121

kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi

pihtiputaanseurakunta.fi

Saarijärvi

040 153 4736

saarijarvi@evl.fi

saarijarvenseurakunta.fi

Seinäjoki

044 751 0429

seinajoen.seurakunta@evl.fi

seinajoenseurakunta.fi

Teuva

040 688 1403

teuvan.seurakunta@evl.fi

teuvanseurakunta.fi

Toivakka

0400 358 834

toivakan.seurakunta@evl.fi

toivakanseurakunta.fi

Uurainen

040 522 2010

uuraisten.seurakunta@evl.fi

uuraistenseurakunta.fi

Vaasan suomalainen

06 326 1209

vaasan.kirkkoherranvirasto@
evl.fi

vaasansuomalainenseurakunta.fi

Viitasaari

014 3334 900

viitasaaren.seurakunta@evl.fi

viitasaarenseurakunta.fi

Vähäkyrö

044 480 8510

vahankyron.seurakunta@
evl.fi

vahankyronseurakunta.fi

Äänekoski

050 435 4751

aanekosken.seurakunta@
evl.fi

aanekoskenseurakunta.fi

