Paljon onnea ja siunausta uuteen elämänvaiheeseen, kun odotatte perheeseen uutta
jäsentä! Monenlaista uutta tulee elämään, kun vauva syntyy. Tällä pienellä kirjeellä haluamme
kertoa, millaisia asioita on hyvä ottaa huomioon, kun mietitte ristiäisiä.
MILLOIN RISTIÄISET JÄRJESTETÄÄN?
Kastejuhla suositellaan pidettäväksi kolmen kuukauden sisällä siitä, kun vauva on syntynyt.
Aluekeskusrekisteristä lähetetään kirje, jossa on mm. lapsen rekisteröimispaperi ja tietoa kastejuhlaan liittyen. Vanhemmat ottavat yhteyttä seurakuntatoimistoon (p.06-4385 230), jossa voi sopia
ristiäisten ajankohdan ja papin, joka tulee toimittamaan kasteen. Seurakuntatoimisto on avoinna
maanantaista torstaihin klo 9-11 ja 12-14.
MIKÄ LAPSELLE NIMEKSI?
Toisilla vanhemmilla on vauvalle nimi jo valmiiksi mietittynä, toiset miettivät sitä aina ristiäisiin
saakka. Yleinen määrä etunimiä on kaksi, mutta etunimiä saa olla halutessaan jopa neljä. Nimipäivä
kalenterista voi tarkistaa, milloin valitun nimen nimipäivää vietetään. Jos vanhemmat valitsevat
nimeksi harvinaisemman nimen, niin kielitoimistosta voi tiedustella, onko nimi mahdollinen.
Ristiäisten varsinainen merkitys ei kuitenkaan ole nimen antaminen, vaan se, että siinä lapsi tulee
seurakunnan jäseneksi ja Jumalan perheväen joukkoon.
ENTÄ KUMMIT?
Kasvaessaan ja varttuessaan lapsi tarvitsee tukea ja ystävyyttä ei vain vanhemmiltaan vaan myös
muilta läheisiltä. Kummit ovat yksi tärkeä tuki tässä kasvussa. Kummin tehtävä on luottamusvirka, ja
kummi on lapsen aikuinen ystävä. Kummeja valitaan lapselle kaksi tai enemmän. Kummin
kelpoisuutena on ev.lut. kirkon jäsenyys ja rippikoulun käynti.
KUINKA RISTIÄISET ONNISTUVAT KORONA-AIKANA?
Yleisesti ristiäiset järjestetään kotioloissa, mutta nyt korona-aikana seurakunta suosittelee, että jos
vain mahdollista, niin ristiäiset olisi hyvä järjestää kirkossa. Kirkossa on väljemmät tilat, joten
koronaan liittyen se on myös turvallisempi paikka. Järjestelyjä tehtäessä on aina toki otettava selvää,
millaiset rajoitukset ovat sillä hetkellä voimassa esim. henkilömäärän suhteen. Pappi ottaa yhteyttä
ennen ristiäisiä, jolloin voitte sopia ristiäisiin liittyvistä yksityiskohdista. Kastejuhlassa veisataan
yleensä kaksi virttä, ja muutakin musiikkia voi olla. Mutta näistä asioista voitte sopia tarkemmin
papin kanssa. Ristiäiset saavat olla teidän perheenne näköiset!
”Ystävä sä lapsien, katso minuun pienehen. Minne käynkin maailmassa, sinä olet hoitamassa. Onni
täällä vaihtelee, taivaan Isä suojelee.” Virsi 492:1
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