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USKONNOLLISTA YHDYSKUNTAA JA SIIHEN LIITTYVÄÄ KOSKEVAT TIEDOT (15 vuotta täyttänyt voi itse täyttää tämän kohdan)
INFORMATION REGARDING THE RELIGIOUS COMMUNITY AND THE PERSON JOINING IT 
(those aged 15 or older may fill this section in themselves)

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy - The religious community, and its congregation or local branch, to join.

Uskonnollinen yhdyskunta ja sen seurakunta tai paikallisyhteisö, jonka jäseneksi liittyy - The religious community, and its congregation or local branch, to join.

Henkilötunnus - ID number

Kotikunta - Municipality of recidence

Sukunimi ja etunimet - Family name and given names

Osoite - Address

ILMOITUS USKONNOLLISEEN YHDYSKUNTAAN LIITTYMISESTÄ
NOTIFICATION OF JOINING A RELIGIOUS COMMUNITY

VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄÄN MERKITTÄVÄ USKONNOLLISEEN YHDYSKUNTAAN LIITTYMISPÄIVÄ
(USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN EDUSTAJA TÄYTTÄÄ)
THE DATE OF JOINING THE RELIGIOUS COMMUNITY TO BE ENTERED IN THE POPULATION INFORMATION SYSTEM 
(A REPRESENTATIVE OF THE RELIGIOUS COMMUNITY COMPLETES THIS SECTION)
Liittymispäivä - Date of joining

Lisätietoja - Additional information

Uskonnollisen yhdyskunnan, sen seurakunnan tai paikallisyhteisön edustajan allekirjoitus - Signature of the representative of the religious community, its congregation
                                                                                                                                                                                                                                                 or local branch

Päiväys (paikka ja aika) - Place and date

Henkilötunnus - ID number Sukunimi ja etunimet - Family name and given names

Henkilötunnus - ID number Sukunimi ja etunimet - Family name and given names

Henkilötunnus - ID number Sukunimi ja etunimet - Family name and given names

USKONNOLLISEN YHDYSKUNNAN JÄSENEKSI LIITTYVÄT SEURAAVAT ALLE 15-VUOTIAAT LAPSET
THE FOLLOWING CHILDREN UNDER THE AGE OF 15 ARE JOINING THE RELIGIOUS COMMUNITY

HUOLTAJAN/HUOLTAJIEN ALLEKIRJOITUS - SIGNATURE OF PARENT(S) OR GUARDIAN(S)
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).
A child’s parents or guardians decide on the child’s religious status together, and each parent or guardian must sign the notification of joining a 
religious community on behalf of the child. Once a child has turned 15, the child can also make the notification of joining a religious community him 
or herself, provided that the child has obtained his or her parents or  guardians’ consent. A child aged 12–17 must give his or her written consent 
(with a separate form) when his or her parents or guardians make a notification of the child joining a religious community.

Henkilötunnus - ID number Sukunimi ja etunimet - Family name and given names

LIITTEENÄ - ENCLOSURE

12–17-vuotiaan lapsen suostumus - Consent of a child aged 12–17 muu - other

Allekirjoitus - SignaturePäiväys (paikka ja aika) - Place and date

 

Päiväys (paikka ja aika) - Place and date                           Allekirjoitus ja nimen selvennys - Signature and clarification of signature

Tarralappu
This is a pdf format to be filled in on the screen.  The cursor changes into a capital I to indicate the field to be filled in.  To move from one field to another, press Tabulator.  Note! All the text that you type has to be visible in the field. Start proper names with a capital letter.  To clear a field of text, place the cursor in  the field and press the keys Ctrl+A simultaneously, i.e. paint the field, and press Delete.  You can delete all the texts of the form by pressing *Clear*.  When you press *Ready*, you can see all the text.  After pressing *Print*, you can select number of copies of the filled-in page.  You cannot store a pdf format in the memory of your computer unless you have the necessary Adobe Acrobat software available for a charge.

Tarralappu
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".
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