kasteen yhteydessä myös pienen muistamisen kotiseurakunnasta sekä kutsun osallistua
seurakunnan toimintaan. Seurakunta haluaa
ilmoittaa uudesta jäsenestään julkisesti,
mikäli te vanhempina annatte siihen luvan.
Seurakuntien käytännöt ilmoitusten julkaisemisessa lehdissä ja niiden lukemisessa jumalanpalvelusten yhteydessä vaihtelevat. Osa
jumalanpalveluksista saatetaan lähettää ja
tallentaa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, televisiossa tai radiossa.
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PERHEESEENNE ON SYNTYNYT PIENI VAUVA

Onnea & Jumalan siunausta
uuren onnen keskellä on aika
miettiä lapsenne nimeä ja
kastetta. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu jokaisen
nimeltä omakseen, ja samalla
lapsesta tulee kristillisen kirkon jäsen.
KASTEOPPAAT AUTTAVAT JÄRJESTELYISSÄ
Lisätietoja kasteesta löydätte seurakuntien
nettisivuilla julkaistuista kasteoppaista (yleisimmin otsikkojen ”Perhejuhlat” ja ”Ristiäiset” alta) tai valtakunnalliselta sivustolta
(www.kaste.fi). Saatavilla on ohjeita kastetoimituksesta, lapsen etu- ja sukunimistä, kummien kriteereistä sekä kastejuhlan järjestämisestä. Sivustolla on myös yleinen ohjeistus
nimien valinnasta sekä linkkejä etu- ja sukunimilakiin. Digi- ja väestötietoviraston nimipalvelua (verkkopalvelu.vrk.fi/nimipalvelu)
voi hyödyntää sen tutkimiseen, onko lapselle
harkittu nimi jo käytössä.
YHTEYS SEURAKUNTAAN
Toivomme, että otatte yhteyttä omaan seurakuntaanne kastetilaisuuden järjestämiseksi
mielellään kolmen kuukauden kuluessa lapsen
syntymästä. Seurakuntien yhteystiedot ovat
tämän kirjeen kääntöpuolella. Osassa seurakuntia kirkkoherranviraston aukioloajat ovat
rajoitettuja.
Kasteesta alkaa koko elämän mittainen polku
seurakunnan jäsenenä, ja lapsenne saa yleensä

LOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN
Oheisella esitäytetyllä lomakkeella lapsenne
rekisteröidään sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsentietojärjestelmään että
valtion väestötietojärjestelmään. Liitteenä
on myös lakisääteinen tietosuojaseloste rekisteröinnistä. Lisätietoja kasteeseen liittyvistä
viranomaistoimenpiteistä löydätte nettisivuiltamme akrlapua.fi/palvelut/kaste.
Täyttäkää lomakkeeseen ainoastaan tiedot
lapsen nimistä ja äidinkielestä. Lomake tulee
päivätä ja siinä tulee olla molempien huoltajien allekirjoitukset. Mikäli vanhemmat eivät
ole keskenään avioliitossa, huomaattehan,
että viranomaisen tekemä päätös isyyden
vahvistaminen tulee olla tapahtunut ennen
kuin isyytensä tunnustaneesta isästä tulee
juridisesti lapsen isä – vasta tämä antaa
isälle oikeuden osallistua päätöksentekoon
ja lapselle oikeuden saada isän sukunimi tai
sukunimiyhdistelmä.
Kastava pappi täyttää lomakkeen muilta
osin. Lapsellanne tulee olla vähintään 2
kummia, jotka täyttävät kirkossamme
kummeille asetetut ehdot. On hyvä hankkia
kummeista kaikki tarpeelliset henkilötiedot
(etu- ja sukunimi, henkilötunnus sekä tieto
seurakunnasta, johon hän kuuluu) jo etukäteen ja antaa ne papille toimituskeskustelussa.
Tarkempia tietoja kummikelpoisuudesta
saatte kastavalta papilta.
Ystävällisin terveisin
Tuomas Palola, Lapuan hiippakunnan
aluekeskusrekisterin johtaja, 050 549 7022

SEURAKUNTIEN YHTEYSTIEDOT
Seurakunta
Alajärvi
Alavus
Evijärvi
Ilmajoki
Isojoki
Isokyrö
Joutsa
Jyväskylä
Karijoki
Karstula
Kaskinen
Kauhajoki
Kauhava
Keuruu
Kinnula
Kuortane
Kurikka
Kyyjärvi
Laihia
Lappajärvi
Lapuan tuomiokirkko

Puhelin
06 557 0800
06 5150700
045 117 9550
06 424 0410
040 088 1771
044 769 7543
040 774 0044
050 363 2300
06 268 0136
014 429 4410
040 026 7925
06 234 2311
06 434 6500
044 794 9730
040 669 1996
040 517 2795
06 451 0100
014 525 3300
06 477 7700
040 184 0640
06 438 5231

Sähköposti
alajarven.seurakunta@evl.fi
alavuden.seurakunta@evl.fi
evijarvensrk@evl.fi
ilmajoen.seurakunta@evl.fi
isojoen.srk@evl.fi
isonkyron.seurakunta@evl.fi
joutsa.srk@evl.fi
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
karijoen.srk@evl.fi
karstula.khvirasto@evl.fi
kaskisten.seurakunta@evl.fi
kauhajoen.srk@evl.fi
kauhavan.seurakunta@evl.fi
keuruu.seurakunta@evl.fi
kinnulan.seurakunta@evl.fi
kuortane.seurakunta@evl.fi
kurikan.seurakunta@evl.fi
kyyjarven.seurakunta@evl.fi
laihian.seurakunta@evl.fi
lappajarven.seurakunta@evl.fi
lapuan.tuomiokirkkoseurakunta@evl.fi

Nettisivut
alajarvenseurakunta.fi/
alavudenseurakunta.fi/
evijarvenseurakunta.fi/
ilmajoenseurakunta.fi/
isojoenseurakunta.fi/
isonkyronsrk.fi/
joutsanseurakunta.fi/
jyvaskylanseurakunta.fi/
karijoenseurakunta.fi/
karstulanseurakunta.fi/
kaskistenseurakunta.fi/
kauhajoenseurakunta.fi/
kauhavanseurakunta.fi/
keuruunseurakunta.fi
kinnulanseurakunta.fi/
kuortaneenseurakunta.fi/
kurikanseurakunta.fi/
kyyjarvenseurakunta.fi/
laihianseurakunta.fi/
lappajarvenseurakunta.fi/
lapuantuomiokirkkoseuraku
nta.fi/

Laukaa
Multia
Mustasaaren
suomalainen
Muurame

040 082 1132
040 550 8505
044 595 9278

laukaan.seurakunta@evl.fi
multian.seurakunta@evl.fi
mustasaaren.suomalainen@evl.fi

045 263 7929

virasto.muurame@evl.fi

laukaanseurakunta.fi
multianseurakunta.fi/
mustasaarensuomalainen
seurakunta.fi/
muuramenseurakunta.fi/

Petäjävesi
Pihtipudas
Saarijärvi
Seinäjoki

040 081 6385
044 784 4421
040 153 4736
06 418 4901

petajaveden.seurakunta@evl.fi
kirkkoherranvirasto.pihtipudas@evl.fi
saarijarvi@evl.fi
seinajoki.virasto@evl.fi

Nurmo

06 418 4371

nurmon.seurakunta@evl.fi

Peräseinäjoki

06 418 4411

pjoki.srk@evl.fi

Ylistaro

06 418 4200

ylistaron.seurakunta@evl.fi

Teuva
Toivakka
Uurainen
Vaasan suomalainen

040 688 1403
040 035 8834
040 522 2010
06 326 1209

teuvan.seurakunta@evl.fi
toivakan.seurakunta@evl.fi
uuraisten.seurakunta@evl.fi
vaasan.kirkkoherranvirasto@evl.fi

Viitasaari
Vähäkyrö
Äänekoski

014 333 4920
044 480 8510
050 435 4751

viitasaaren.seurakunta@evl.fi
vahankyron.seurakunta@evl.fi
aanekosken.seurakunta@evl.fi

petajavedenseurakunta.fi/
pihtiputaanseurakunta.fi/
saarijarvenseurakunta.fi/
seinajoenseurakunta.fi/
aluesrk
seinajoenseurakunta.fi/
nurmo
seinajoenseurakunta.fi/
peraseinajoki
seinajoenseurakunta.fi/
ylistaro
teuvanseurakunta.fi/
toivakanseurakunta.fi/
uuraistenseurakunta.fi/
vaasansuomalainenseurakun
ta.fi/
viitasaarenseurakunta.fi/
vahankyronseurakunta.fi/
aanekoskenseurakunta.fi/

