
Päiväys (paikka ja aika) - Datering (ort och tid) Allekirjoitus - Underskrift

USKONNOLLISTA YHDYSKUNTAA JA SIIHEN LIITTYVÄÄ KOSKEVAT TIEDOT (15 vuotta täyttänyt voi itse täyttää tämän kohdan)
UPPGIFTER OM RELIGIONSSAMFUNDET SAMT OM DEN SOM INTRÄDER (den som fyllt 15 år får själv fylla i denna punkt)

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy - Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund vari inträde sker

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy - Religionssamfund och dess församling eller lokalsamfund vari inträde sker

Henkilötunnus - Personbeteckning

Kotikunta - Hemkommun

Sukunimi ja etunimet - Släktnamn och förnamn

Osoite - Adress

ILMOITUS USKONNOLLISEEN YHDYSKUNTAAN 
LIITTYMISESTÄ
ANMÄLAN OM ANSLUTNING TILL 
RELIGIONSSAMFUND

VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITTÄVÄ USKONNOLLISEEN YHDYSKUNTAAN LIITTYMISPÄIVÄ
(USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN EDUSTAJA TÄYTTÄÄ)
DATUM FÖR INTRÄDE I RELIGIONSSAMFUND SOM ANTECKNAS I BEFOLKNINGSDATASYSTEMET
(FÖRETRÄDAREN FÖR RELIGIONSSAMFUNDET IFYLLER)

Liittymispäivä - Datum för inträde

Lisätietoja - Tilläggsuppgifter

Uskonnollisen yhdyskunnan, sen seurakunnan tai paikallisyhteisön edustajan allekirjoitus - Underskrift av företrädare för religionssamfund eller dess församling eller lokalsamfund

Päiväys (paikka ja aika) - Datering (ort och tid)

LIITTEENÄ - BILAGA

12–17-vuotiaan lapsen suostumus - 12–17 årigt barns samtycke muu - annat

Päiväys (paikka ja aika) - Datering (ort och tid) Allekirjoitus ja nimen selvennys - Underskrift och namnförtydligande

Henkilötunnus - Personbeteckning Sukunimi ja etunimet - Släktnamn och förnamn

Henkilötunnus - Personbeteckning Sukunimi ja etunimet - Släktnamn och förnamn

Henkilötunnus - Personbeteckning Sukunimi ja etunimet - Släktnamn och förnamn

USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN JÄSENEKSI LIITTYVÄT SEURAAVAT ALLE 15-VUOTIAAT LAPSET
FÖLJANDE BARN UNDER 15-ÅR INTRÄDER SOM MEDLEM I RELIGIONSSAMFUND

HUOLTAJAN/HUOLTAJIEN ALLEKIRJOITUS - VÅRDNADSHAVARENS/VÅRDNADSHAVARNAS UNDERSKRIFT
Lapsen uskonnollisesta asemasta päättävät hänen huoltajansa yhdessä ja kaikkien huoltajien on allekirjoitettava lasta koskeva liittymisilmoitus. Lapsen täytettyä 
15 vuotta hän voi myös itse ilmoittaa liittymisestään uskonnolliseen yhdyskuntaan, jos hän saa tähän huoltajiensa suostumuksen. Kun huoltajat ilmoittavat 12– 
17-vuotiaan lapsen liittymisestä uskonnolliseen yhdyskuntaan, myös lapsen on annettava tähän kirjallinen suostumuksensa (erillinen lomake).
Ett barns vårdnadshavare besluter gemensamt om barnets religiösa ställning och alla vårdnadshavare skall underskriva anmälan om anslutning som gäller barnet. 
Ett barn som fyllt 15 år kan dock själv inträda som medlem i ett religionssamfund med vårdnadshavarnas samtycke. Om vårdnadshavare anmäler om ett 12–17 
årig barns anslutning till ett religionssamfund skall också barnet ge sitt samtycke till anslutning (separat blankett.)

 

Henkilötunnus - Personbeteckning Sukunimi ja etunimet - Släktnamn och förnamn
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Yleisohje
Tämä on näytöllä täytettävä pdf-formaatti.  Täytettävän kentän merkiksi hiiren nuoli muuttuu isoksi I-kirjaimeksi.  Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä tabulaattorilla.  Huom !   Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.  Tekstillä täytettyjen kenttien tyhjentämiseksi aseta kursori kenttään paina samanaikaisesti näppäimiä Ctrl+A ts. maalaa kenttä ja paina Delete-näppäintä. Lomakkeen kaikki täyttötekstit voit poistaa  *Tyhjennä* -painikkeella.  *Valmis*-painike tuo kaiken tekstin näkyviin.  Painettuasi *Tulosta* -painiketta voit vielä valita kuinka monta kopiota täytetystä sivusta tulostuu.  Pdf-formaattia ette voi tallentaa koneen muistiin täytettynä ilman maksullista  Adobe Acrobat-ohjelmaa".

Allmenna uppgifter
Detta är ett pdf-format som man kan fylla i i rutan. Markören blir stort I då den förs till ett fält som man fyller i. Du kommer från ett fält till följande med tabulatorn.  OBS! Texten Du skrivit bör i sin helhet synas i skrivfältet. För att tömma ett fält skall Du måla det (Ctrl+A) och trycka på Delete-knappen. Skrivfälten på blanketten kan Du tömma med *Töm* knappen.  Med knappen *Färdig* får du fram texten på alla punkter. Efter det Du tryckt på *Skriv ut* -knappen kan du välja hur många kopior Du vill skriva ut. Du kan inte lagra den ifyllda pdf-blanketten utan det avgiftsbelagda Adobe Acrobat-programmet.
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