Kaste kantaa
tietoa kastettavan vanhemmille

Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
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Esipuhe
Hyvät vanhemmat,
Perheeseenne on syntynyt pieni vauva. Kotiseurakuntanne toivottaa Teille onnea ja
Jumalan siunausta. Tämän esitteen kautta tahdomme opastaa Teitä kastejuhlan valmistelussa.
Lapsen tulo perheeseen merkitsee vanhemmille sekä arvokasta lahjaa että vastuullista
tehtävää. Jokainen ihminen on Jumalan ainutkertainen luomus, suuri ihme. Pienen
ihmisen herkkä elämä uskotaan hänestä huolehtivien vanhempien käsiin. Lapsen syntyminen merkitsee koko perheelle yhteistä kasvua toinen toisensa tuntemisessa ja tukemisessa. Se merkitsee syvällistä kutsumusta vanhemmuuteen. Ihmisen itsetunto rakentuu
sen turvallisuuden, rakkauden ja hyväksynnän varaan, jota hän saa kokea ensimmäisinä
vuosinaan.
Raamatun mukaan Jumala on Luoja, elämän lähde ja ylläpitäjä. Vanhemmuus on teille
Taivaan Isän antama lahja ja samalla kutsu osallistua hänen omaan tehtäväänsä,
olemaan elämän antaja ja ylläpitäjä. Tässä vastuullisessa tehtävässä Jumala itse haluaa
siunata ja auttaa teitä.
”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni:
kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.
Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti.”
Matt. 28:18–20
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Kastetoimitus
Kastetoimitus koostuu Raamatun lukemisesta, virsilaulusta, rukouksesta,
ristinmerkillä siunaamisesta ja vedellä kastamisesta.
Valkoinen kastemekko muistuttaa Kristuksen puhtaudesta ja syntien anteeksiantamuksesta.
Ristinmerkki kutsuu lapsen Jeesuksen opetuslapseksi ja kastekynttilä kertoo Kristuksen
tuomasta valosta, joka johtaa meitä elämämme matkalla.
Kastepöydälle tulee kastemalja, papin mukanaan tuoma kastekynttilä sekä lapsen pään
kuivausliina. Lapsella on yllään kastemekko. Joistakin seurakunnista voi lainata puvun
tilaisuutta varten.
Kotiseurakunnassasi voi olla erilaisia käytäntöjä kastetoimitukseen liittyen.
Kastetun lapsen nimet voidaan lisätä vanhempien vihkiraamattuun.
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Kasteen merkitys
Kaste perustuu ylösnousseen Kristuksen kirkolleen antamaan tehtävään, joka koskettaa
kaikkia aikoja.
Kaste on Kristuksen asettama sakramentti, jossa tullaan Jumalan lapseksi. Kasteesta voidaan puhua myös uutena syntymänä, sillä se lahjoittaa meille uuden elämän. Kaste tekee
meidät osallisiksi kaikista Jumalan lahjoista, erityisesti syntien anteeksiantamuksesta,
pelastuksesta ja iankaikkisesta elämästä. Apostoli Paavalin mukaan kasteessa pukeudumme kaikkeen siihen hyvään, minkä Kristus meille antaa:
”Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne.” (Gal. 3:27)
Kasteessa Jumala liittää ihmisen oman perheensä, Kristuksen kirkon jäseneksi. Kastettava
tulee osalliseksi myös Pyhän Hengen lahjasta.
Kasteessa saatu yhteys Kolmiyhteiseen Jumalaan ja kristilliseen kirkkoon on tarkoitettu kestämään koko elinajan ja kantamaan taivaan kotiin saakka.
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Mikä lapselle nimeksi?
Etunimi
Lapselle voidaan antaa vähintään yksi ja enintään neljä etunimeä. Etu- ja sukunimilain
mukaan etunimeksi ei voida hyväksyä nimeä, tai nimistä koostuvaa kokonaisuutta, joka
on omiaan aiheuttamaan pahennusta, omiaan aiheuttamaan haittaa tai on etunimeksi
ilmeisen soveltumaton.
Nimi on tärkeä osa ihmisen elämää – kasteella ja etunimellä on läheinen yhteys.
Sukunimi
Jos vanhemmilla on yhteinen sukunimi tai sukunimiyhdistelmä, annetaan se lapselle.
Jos vanhemmilla ei ole yhteistä sukunimeä eikä yhteistä sukunimiyhdistelmää:
1. Lapsi saa saman sukunimen tai sukunimiyhdistelmän kuin on hänen
täyssisaruksellaan, joka on vanhempien yhteisessä huollossa, tai
2. Sukunimeksi voidaan valita jommankumman vanhemman sukunimi
tai vanhempien sukunimistä muodostettu sukunimiyhdistelmä.
Jos lapsella on hänen nimeään ilmoitettaessa yksi vanhempi, lapsi saa tämän sukunimen
tai sukunimiyhdistelmän.
Mikäli sukunimeksi, tai sen osaksi tahdotaan valita isältä peräisin oleva nimi ja vanhemmat
eivät ole avioliitossa keskenään, isyyden tulee olla vahvistettu. Isyyden vahvistaminen ei
tee isästä huoltajaa.
Milloin valinta on tehtävä?
Kasteen toimituskeskustelu on tärkeää hoitaa hyvissä ajoin, jotta lapselle valitut etu- ja
sukunimien lainmukaisuus ehditään selvittää ennen kastetilaisuutta. Lapsen nimet tulevat
hyväksytyksi vasta, kun ne merkitään väestötietojärjestelmään.
Kastettavan lapsen nimet on ilmoitettava seurakunnalle kolmen kuukauden kuluessa
lapsen syntymästä.
Huoltajat päättävät yhdessä lapsen nimistä. Jos vanhemmilla ei ole yhteishuoltajuutta,
päätökset nimistä tekee huoltajana toimiva vanhempi. Kaste- ja rekisteröintilomakkeeseen
tulee kaikkien huoltajien allekirjoitukset.
Etu- ja sukunimilaki
•
•
•
•

Etunimiä voi olla enintään neljä
Etunimi ei saa olla omiaan aiheuttamaan pahennusta,
haittaa eikä saa olla etunimeksi ilmeisen soveltumaton
Sukunimiyhdistelmä muodostuu kahdesta eri sukunimestä,
joiden käyttämiseen henkilöllä on laissa säädetty oikeus
Nimistä säädetään etu-ja sukunimilaissa, johon voi
tutustua osoitteessa finlex.fi, hakusanalla: etu- ja sukunimilaki
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Kenet voidaan kastaa
Jotta alle 12-vuotias lapsi voidaan kastaa, ainakin toisen vanhemmista täytyy olla Suomen
ev.lut. kirkon jäsen. Lapsen huoltajat päättävät yhdessä lapsen uskonnollisesta asemasta.
Halutessaan 12–15 -vuotias lapsi voi tulla kastetuksi ja liittyä kirkkoon, vaikka kumpikaan
huoltajista ei ole kirkon jäsen.
Vaikka kaste yleisimmin mielletään lapsen juhlaksi, voidaan kastetilaisuudessa kastaa
myös aikuinen. Nuoren- ja aikuisen kastekaava poikkeaa lapsen kastekaavasta.
Oleellista ei ole kastettavan ikä, vaan Kristuksen käsky kastaa. Kaste on Jumalan lahja,
jonka ihminen saa ottaa vastaan.
Kastetoimituksen erilaisiin kaavoihin voi tutustua osoitteessa:
• evl.fi/perhejuhlat

Milloin kaste toimitetaan
Kirkon suosituksen mukaan lapsi on hyvä kastaa pikimmiten syntymän jälkeen. Lapsen
nimet on rekisteröitävä kolmen kuukauden kuluessa lapsen syntymästä.
Hätäkaste
Hätäkasteen voi toimittaa ev.lut. kirkon jäsen tai muu kristitty, jos lapsen pelätään kuolevan
eikä pappia ole heti saatavissa. Lapsi kastetaan vedellä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen
nimeen. Hätäkasteesta ilmoitetaan seurakuntaan ja papin tulee vahvistaa hätäkaste.
Ennen vahvistamista vanhemmat voivat muuttaa hätäkasteessa annettuja nimiä. Jos
hätäkastetta ei vahvisteta, lapsen tietojen rekisteröinti tapahtuu maistraatissa.
Hätäkasteen vahvistaminen tapahtuu kirkkokäsikirjan ohjeiden mukaisesti.
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Kuka kummiksi
Kaste antaa vanhemmille ja kummeille tehtävän huolehtia yhdessä seurakunnan kanssa
siitä, että lapsi oppii tuntemaan Taivaan Isän ja turvautumaan häneen elämän eri vaiheissa.
Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat ev.lut. kirkon jäseniä, rippikoulun
käyneitä ja konfirmoituja. Enimmäismäärää eri ole rajattu. Vain erityisestä syystä voidaan
valita vain yksi kummi.
Näiden kahden ohella voi kummina olla myös sellaisen kristillisen kirkon jäsen, joka hyväksyy lapsikasteen. Kristilliseen kirkkoon kuulumaton ei voi toimia kummina, sillä kummius
on johdattamista elämään kirkon yhteydessä. Kummin ei tarvitse olla Suomen kansalainen.
Kummin tehtävänä on huolehtia lapsen kristillisestä kasvatuksesta yhdessä vanhempien
kanssa. Kummin tehtävänä on myös rukoilla kummilapsen puolesta. Kastetilaisuudessa
kummit toimivat todistajina, jos vähintään kaksi heistä on läsnä. Muussa tapauksessa
tarvitaan kaksi muuta henkilöä todistamaan toimitusta.
Kummeja koskevat tiedot täytetään kastelomakkeeseen yhdessä papin kanssa. Kummeilta tarvitaan heidän nimensä, ja suomalaiselta kummilta myös tämän henkilötunnus.
Kummeja koskevat tiedot on syytä kysyä etukäteen ja antaa ne papille jo toimituskeskustelussa.
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Kastetoimituksen käytännön järjestelyt
Lapsen syntymän jälkeen vanhemmat ottavat yhteyttä oman seurakuntansa seurakuntatoimistoon, jonka virkailijan kanssa sovitaan kastejuhlan aika, paikka ja pappi. Yhteystiedot löytyvät verkosta osoitteesta kirkkoporissa.fi.
Kastepapin kanssa yhdessä sovitaan toimituksen yksityiskohdista, keskustellaan lapsen
nimistä, kummien valinnasta sekä kasteen kristillisestä merkityksestä.
Kastepaikka voi olla kirkko, koti, seurakuntakoti tai jokin muu sopiva tila. Kastepäivä
on tavallisimmin sunnuntai tai lauantai, mutta muutkin viikonpäivät ovat mahdollisia.
Kastetilaisuuden järjestäminen seurakunnan tiloissa on maksutonta.
Kotiseurakunta lahjoittaa kastekynttilän sekä kaste- ja kummitodistukset. Mikäli lapsi
kastetaan toisella paikkakunnalla tai kastava pappi tulee muualta kuin Porin seurakunnista,
kynttilä ja todistukset noudetaan kotiseurakunnan seurakuntatoimistosta.
Kastetoimituksen esimerkkikaava
* -merkityt eivät ole pakollisia
1. Virsi
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Psalmi *
5. Kysymykset tai kehotus
6. Ristinmerkillä siunaaminen
7. Rukous
8. Raamatunluku
9. Puhe
10. Virsi *
11. Kastekäsky
12. Uskontunnustus
13. Kastaminen
14. Virsi *
15. Yhteinen esirukous
16. Isä meidän -rukous
17. Siunaus
18. Virsi
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Virsiehdotuksia ristiäisiin
Kastetoimituksessa lauletaan ainakin yksi virsi. Kastevirret ovat virsikirjassa osastossa
Pyhä kaste (214–219). Muita sopivia virsiä löytyy osastoista Koti ja perhe (464–471) ja
Lapset (490–503). Virsikirjan liiteosassa on uusia kastelauluja, jotka on tehty tuttujen
virsien sävelmiin (806–810).
•

Virsikirja löytyy myös netistä osoitteesta virsikirja.fi

Kasteesta ilmoittaminen
Vanhempien suostumuksella lapsen puolesta rukoillaan kotiseurakunnan jumalanpalveluksessa seuraavan viikon sunnuntaina ja lapsen nimi ilmoitetaan lehdessä. Joissain Porin seurakunnissa on käytössä kasteverkko tai kastepuu, jonne lapsen nimi ripustetaan,
mikäli vanhemmat antavat siihen luvan.
Kasteen yhteydessä mahdolliset muut toimitukset
Kasteen yhteydessä voidaan toimittaa esimerkiksi avioliittoon vihkiminen tai avioliiton
siunaaminen, sekä kodin siunaaminen. Näistä on hyvä sopia papin kanssa etukäteen.

Muistilista
• Kastetoimituksesta sopiminen ottamalla yhteyttä
seurakuntatoimistoon tai suoraan papille.
• Lapsen nimen valinta.
• Lapsen nimen sopivuuden ja laillisuuden tarkistaminen.
• Kummien pyytäminen.
• Kastemekon hankinta tai lainaaminen seurakunnasta.
• Kastetilaisuuden virsien valinta.
• Rekisteröinti-ilmoituksen täyttäminen papin kanssa;
sitä varten kummeilta tarvitaan täydelliset nimitiedot
sekä henkilötunnukset.
• Kastepöydän valmistelu kotona: valkea liina, kastemalja,
Raamattu, kastekynttilä, kukat, valkoinen liina lapsen
pään kuivaamista varten.
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Yhteystiedot
kirkkoporissa.fi
Seurakuntatoimistot
•
•
•
•
•
•

Keski-Porin seurakunta
Hallituskatu 9 b

0447 309 636

keski-pori@evl.fi

Lavian seurakunta
Tampereentie 30–32		

0447 310 201

lavia.srk@evl.fi

Länsi-Porin seurakunta
Liikastentie 28

0447 309 655

lansi-pori@evl.fi

Meri-Porin seurakunta
Pihlavan kirkkotie 5 		

0447 309 660

meri-pori@evl.fi

Noormarkun seurakunta
Vanha Vaasantie 8		

0447 309 700

noormarkku@evl.fi

Porin Teljän seurakunta
Hallituskatu 9 b		

0447 309 666

porintelja@evl.fi

0447 309 605

keskusrekisteri.pori@evl.fi

Keskusrekisteri
Hallituskatu 9 b
Lapsen rekisteröintiin
liittyvissä asioissa.

Seurakunnat somessa
Kirkko Porissa | Keski-Porin seurakunta | Lavian seurakunta |Länsi-Porin seurakunta
Meri-Porin seurakunta | Noormarkun seurakunta | Porin Teljän seurakunta
kirkkoporissa | keskiporinseurakunta | lavianseurakunta |
lansiporin_srk | meriporinuoret | porinteljanseurakunta
Keski-Porin srk
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Valokuvat: Via Ramsten / Via Valeria Photo
(via@viavaleriaphoto.com, 050 553 2788)
Työryhmä: kappalainen Noora Tapiainen,
toimistosihteerit Sirpa Ikonen ja Niina Vainionpää
sekä tiedottaja Tiina Miettinen.
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