Perheeseenne on syntynyt pieni vauva
Onnea & Jumalan siunausta
Suuren onnen keskellä on aika miettiä lapsenne nimeä ja kastetta. Kasteen sakramentissa Jumala kutsuu
jokaisen nimeltä omakseen, ja samalla lapsesta tulee kristillisen kirkon jäsen.
KASTEO PPAAT 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 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.
LO MAKKEEN 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.
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