RIPPIKOULUUN
ILMOITTAUTUMISOHJE

Väestörekisterissä
kirjoilla oleville
nuorille

Tämä kirje on sinulle, vuonna 2004 syntynyt,
väestörekisterissä kirjoilla oleva nuori,
joka haluat osallistua Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän
järjestämään rippikouluun vuonna 2019.
Rippikouluun osallistuminen on aina mahdollista. Rippikoulun voi käydä myös nuori, joka ei kuulu
luterilaiseen kirkkoon. Konfirmoiduksi tuleminen edellyttää luterilaisen seurakunnan jäsenyyttä.
Huoltajat yhdessä päättävät alaikäisen lapsen uskonnollisesta asemasta eli he päättävät siitä, halutaanko lapsi liittää kirkon
jäseneksi tai erottaa kirkon jäsenyydestä. Liittyminen tai eroaminen edellyttää kuitenkin aina nuoren omaa suostumusta.

ALLE 15-VUOTIAS NUORI
Alle 15-vuotias kastamaton nuori,
voi liittyä kirkon jäseneksi kasteen kautta. 12-14-vuotiaan nuoren liittyminen edellyttää kirjallisesti tehtävää vanhempien
päätöstä ja nuoren omaa kirjallista suostumusta. Kastettavalla tulee olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja
ev.lut. kirkon jäseniä.
Alle 15-vuotias kastettu nuori,
voi liittyä kirkon jäseneksi vanhempien kirjallisella päätöksellä ja omalla kirjallisella suostumuksellaan.

YLI 15-VUOTIAS
Yli 15-vuotias, kastamaton nuori,
liittyy rippikoulun jälkeen kirkkoon aikuiskasteen kautta. Kastaminen edellyttää vanhempien allekirjoittamaa suostumusta.
Kastettavalla tulee tässäkin tapauksessa olla vähintään kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja ev.lut kirkon jäseniä. Aikuiskasteeseen sisältyy konfirmaatio, mutta asianomaisella on oikeus osallistua myös yhteiseen konfirmaatioon.
Yli 15-vuotias, kastettu nuori,
liittyy rippikoulun jälkeen vanhempiensa suostumuksella ja oman ilmoituksensa (kirkkoonliittymisasiakirja) perusteella.

LISÄTIETOJA KIRKKOON LIITTYMISESTÄ SAAT KESKUSREKISTERISTÄ
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, keskusrekisteri
Avoinna: ma - pe klo 8 -15.30
Käyntiosoite: Eerikinkatu 3, katutaso
Puh. 040 3417 111 (keskus) tai suoraan 040 341 7214
Sähköposti: turku.keskusrekisteri@evl.fi

“Tervetuloa
rippikouluun!”

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

ANVISNINGAR
FÖR ANMÄLNING
TILL SKRIFTSKOLA

För i
befolkningsregistret
mantalskrivna
ungdomar

Detta brev är till dig som är född år 2004,
är mantalskriven i befolkningsregistret
och som vill gå i skriftskola inom
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet år 2019.
Att gå i skriftskola är alltid möjligt. Enligt den nya lagen beslutar vårdnadshavarna tillsammans om ett
minderårigt barns religiösa ställning, d.v.s om de vill att barnet upptas i kyrkans gemenskap eller utträder ur den.
Anslutning eller utträde förutsätter dock alltid samtycke av vederbörande ungdom.

UNDER 15 ÅR
Odöpt under 15-åring
kan upptas som medlem i kyrkan genom dopet. Upptagning av ungdom mellan 12 och 14 år förutsätter skriftligt beslut
av föräldrarna samt skriftligt samtycke av den unga. Den som döps måste ha minst två faddrar som är konfirmerade medlemmar av den ev.luth. kyrkan.
Döpt under 15-åring
kan upptas som medlem i kyrkan genom skriftligt beslut av föräldrarna och eget skriftligt samtycke.

ÖVER 15 ÅR
Odöpt över 15-åring
kan upptas som medlem i kyrkan genom vuxendop efter skriftskolan. Dopet förutsätter skriftligt medgivande av föräldrarna. Den som döps skall även i detta fall ha minst två faddrar som är konfirmerade medlemmar av den ev.luth. kyrkan.
Vuxendopet förutsätter konfirmation, men den vederbörande har också rätt att delta i gemensam konfirmation.
Döpt över 15-åring
kan upptas som medlem i kyrkan efter genomgången skriftskola med föräldrarnas samtycke och genom eget meddelande
(anslutningsblankett).

YTTERLIGARE INFORMATION
Pastor Mia Bäck svarar på frågor gällande Åbo svenska församlingens skriftskolor.
Tel. 040 341 7466 och epost: mia.back@evl.fi

Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet

