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1. YLEISTÄ 
 

 
Jäsenrekisterillä on kolme päätarkoitusta:  
- Suomen lakien täyttäminen 
- seurakunnan toimintojen tukeminen 
- kirkkokunnan kehityksen seuraaminen 
 
Lokakuun 1. päivänä 1999 voimaan tulleen uskontokuntien jäsenrekisteristä annetun lain mukaan 
uskontokunnan on pidettävä jäsenistään rekisteriä. Tieto uskontokuntaan kuulumisesta tallenne-
taan myös valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään. Jäsenrekisterin pitämisessä ja tietojen 
luovuttamisessa noudatetaan, mitä henkilön tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä ja muussa 
laissa säädetään. 
 
Seurakunnat haluavat tiedot jäsenistään voidakseen suunnitella toimintaansa, pitää yhteyttä 
jäsenistöön jne. Samanlaisia tarpeita on myös kirkkokunnalla valtakunnallisella tasolla. Tilastojen 
avulla voidaan seurata seurakuntien ja kirkkokunnan jäsenkehitystä eri valintakriteerien mukaan. 
 
Jäsenrekisterin hoito Suomen Vapaakirkossa tapahtuu vapaaseurakuntien, maistraattien, Vapaa-
kirkon keskusjäsenrekisterin ja Väestörekisterikeskuksen alihankkijan, Bisnode Marketing Oy:n 
yhteistyönä. Maistraatti ottaa vastaan tiedot ja tallentaa ne väestötietojärjestelmään. Väestö-
rekisterikeskus ilmoittaa Vapaakirkon keskusjäsenrekisterille alihankkijansa välityksellä jäsenten 
osoitteen- ja nimenmuutokset sekä kuolinpäivät. Hämeen maistraatti tiedottaa erikseen 
uskonnollisesta yhdyskunnasta eronneista.  
 
Keskusrekisteri palvelee seurakuntia tiedottamalla kunkin seurakunnan jäsenten muutoksista. 
Keskusjäsenrekisteristä seurakunta voi tilata erilaisia jäsenlistoja, osoitetarroja ja tilastoja. 
Seurakunnat voivat keskusrekisteristä tilata itselleen tunnukset, jotta oman seurakunnan jäsen-
tietoja voidaan seurata paikallisella tasolla ja tulostaa luettelot, tarrat ja tilastot. Kaikki jäsen-
rekisteripalvelut ja jäsenrekisterin hoitamisesta syntyvät kustannukset sisältyvät seurakuntien 
henkilömaksuun, jonka suuruus päätetään vuosittain Vapaakirkon syyskokouksessa talousarvion 
käsittelyn yhteydessä. 
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2. OHJEET REKISTERINHOIDOSTA 
 

Tässä luvussa on yksityiskohtaisesti selvitetty, mitkä ovat paikallisen vapaaseurakunnan tehtävät 
jäsenrekisterinhoidossa. Yleisesti nämä ovat seurakunnan nimeämän jäsenrekisterinhoitajan tai 
seurakunnan työntekijän vastuulla. 
  
Seurakunnassa on perhelehtikansio, johon keskusjäsenrekisteristä tulleet perhelehdet talletetaan. 
Kun henkilön tiedoissa tapahtuu muutos, keskusjäsenrekisteri lähettää uuden perhelehden, ja 
vanha perhelehti siirretään seurakunnan perhelehtiarkistoon. Perhelehtien säilyttämiselle ei ole 
määritelty aikarajaa, mutta kuolleiden ja seurakunnasta eronneiden jäsenten tiedot tulee hävittää. 
Vaikka henkilö olisi edelleen seurakunnan jäsenyydessä, voidaan käyttää harkintaa vanhojen 
perhelehtien säilyttämisen suhteen. EU:n tietosuoja-asetus (25.5.2018) edellyttää, että jäsenistä ei 
säilytetä tarpeettomia tietoja. 

 
Seurakunnan jäsentiedot on säilytettävä aina lukollisessa tilassa. 
Perhelehdet, kuten muutkin jäsenten henkilötunnuksia ja osoitteita sisältävät paperit, on 
hävitettävä polttamalla, silppuamalla tai muulla tavalla, joka ei sisällä tietoturvariskiä. 
 
Kaikista maistraattiin tehdyistä ilmoituksista on säilytettävä seurakunnassa kopiot, ja niihin on 
hyvä merkitä päivämäärä, jolloin ilmoitus on toimitettu maistraattiin. Maistraatissa ja Väestö-
rekisterikeskuksessa (VRK) Vapaakirkon koodi on 804, jota käytetään asioitaessa niiden kanssa.  

 
2.1  Vapaaseurakuntaan liittyminen 

 
Henkilö, joka haluaa liittyä Vapaakirkon jäseneksi, ei voi olla samalla toisen uskontokunnan jäsen. 
Kaksoisjäsenyys sallitaan ainoastaan Missionskyrkan i Finland –yhdyskunnan kanssa, joka on 
Vapaakirkon ruotsinkielinen sisarkirkko Suomessa (Ykj 2 §). 
Jokaiselle uudelle varsinaiselle jäsenelle lähetetään Suomen Viikkolehti vuoden ajan veloituksetta. 
Sen kustantavat yhdessä paikallinen vapaaseurakunta, Suomen Vapaakirkko ja Päivä Osakeyhtiö. 
 
Jokaiselle vapaaseurakuntaan liittyvälle annetaan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan (2018) 
päivitetty Vapaakirkon rekisteri- ja tietosuojaseloste ja täytetään seuraavat kaksi lomaketta: 
 
a. Hakemus vapaaseurakunnan jäseneksi (liite) 
Sähköisessä muodossa oleva lomake täytetään jäsenyyttä haettaessa. Vanhimmisto käsittelee 
jäsenhakemuksen ja kirjaa sen kokouksen pöytäkirjaan. Vanhimmiston puheenjohtaja merkitsee 
hakemuksen alaosaan päivämäärän, jolloin henkilö on hyväksytty seurakunnan jäseneksi ja alle-
kirjoittaa kohdan. Lomakkeesta lähetetään keskusjäsenrekisteriin toinen kappale tai kopio, jonka 
perusteella henkilö kirjataan keskusrekisterissä Vapaakirkon jäseneksi.  
 
b. Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä (VRK 1.71) 
Jäseneksi liittyvä täyttää ja allekirjoittaa lomakkeen liittymistahdonilmaisuna. Vapaaseurakunnan 
edustaja päivää ja allekirjoittaa liittymisilmoituksen ja toimittaa siitä yhden kappaleen välittömästi 
maistraattiin. Yksi osa jää henkilölle itselleen ja yksi seurakunnalle. Seurakunta merkitsee siihen 
päiväyksen, jolloin ilmoitus on toimitettu maistraattiin.  
Jos henkilö kuuluu toiseen uskontokuntaan, hänen on ensin tehtävä eroilmoitus maistraatille (tai 
sille uskontokunnalle, josta eroaa). Vasta sen jälkeen hän voi liittyä Vapaakirkkoon edellä kuvatulla 
tavalla. 
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Lapset 
12–17 -vuotiaan uskonnollisen aseman muutokset edellyttävät lapsen ja huoltajien samanmieli-
syyttä. Huoltajat voivat päättää lapsen uskontokuntaan liittämisestä yhdessä. 12 vuotta täyttänyt 
voidaan liittää Vapaakirkkoon vain hänen omalla kirjallisella suostumuksellaan (VRK 1.68).  
15–17 –vuotias henkilö voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse liittyä vapaaseurakuntaan 
(VRK 1.69). Molemmat lomakkeet ovat tulostettavissa maistraatin nettisivuilta (www.maistraatti.fi). 
 
 

2.2  Vapaaseurakunnasta eroaminen ja erottaminen 
Vapaaseurakunnasta/Vapaakirkosta erottaessa on tehtävä eroilmoitus maistraattiin lomakkeella 
Ilmoitus uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta (VRK 1.70). Kirjallinen eroilmoitus voi olla 
myös vapaamuotoinen, jolloin siinä tulee näkyä eroavan henkilön täydellinen nimi, henkilötunnus, 
päivämäärä ja allekirjoitus. Ero astuu voimaan heti, kun se on kirjattu maistraatissa. Sen jälkeen 
maistraatti tiedottaa siitä SVK:n keskusrekisteriin, jossa jäsen kirjataan eronneeksi Vapaakirkosta.  
Eroilmoituksen voi tehdä myös sähköisesti (www.maistraatti.fi).  
 
Lapset (Ykj 29 §) 
12–17 -vuotiaan uskonnollisen aseman muutokset edellyttävät lapsen ja hänen huoltajiensa 
samanmielisyyttä. Huoltajat päättävät lapsen uskonnollisesta asemasta, mutta 12–17 -vuotias 
lapsi voidaan ilmoittaa eronneeksi Vapaakirkosta vain hänen omalla kirjallisella suostumuksellaan 
(lomake VRK 1.68).  
15–17 -vuotias voi huoltajien kirjallisella suostumuksella itse erota uskontokunnasta (VRK 1.69). 
 
Vapaaseurakunnasta erottaminen (Ykj 46 §) 
Jos seurakunta päättää erottaa jäsenen, käytetään samaa VRK 1.70-lomaketta, johon merkitään, 
että kyseessä on erottaminen. Erotettaessa on otettava huomioon, että erotetulla on oikeus 
valittaa erottamisesta Vapaakirkon hallitukselle 60 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon 
päätöksestä. Tänä aikana seurakunta ei voi tehdä erottamisilmoitusta maistraatille. Mikäli erotettu 
on tehnyt valituksen, ei erottamisilmoitusta edelleenkään voi tehdä, ennen kuin hallitus on 
käsitellyt valituksen ja hylännyt sen. 
 

2.3  Osoitteenmuutos 
Osoitteenmuutoksista tulee Bisnoden välittämä ilmoitus keskusrekisterinpitäjälle, joka lähettää 
seurakuntaan uuden perhelehden päivitetyin tiedoin. Jos uusi kotikunta on eri vapaaseurakunnan 
toimialueella kuin entinen, rekisterinhoitaja kirjaa siirron vapaaseurakunnasta toiseen osoitteen-
muutoksen yhteydessä ja vapaaseurakuntien kesken sovittua toimialuejakoa noudattaen (toimi-
aluejako on saatavana keskustoimistosta). Poikkeuksena ovat pääkaupunkiseudun seurakunnat, 
Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Vantaa, joiden välillä tapahtuva muuttoliike ei vaikuta seurakunnan 
jäsenyyteen, ellei jäsen itse esitä toivomusta siirrosta. 
 
Jäsenen seurakunta määräytyy kotikunnan perusteella. Henkilön on kuitenkin mahdollista kuulua 
kotikunnan ulkopuolella olevaan vapaaseurakuntaan edellyttäen, että molemmat seurakunnat ja 
hakija sopivat yhdessä asiasta. Sen seurakunnan, johon jäsen haluaa siirtyä, on ilmoitettava asiasta 
kirjallisesti keskusjäsenrekisterinhoitajalle. 
 
Mikäli jäsenen osoite on jostakin syystä salainen, keskusrekisteri saa siitä tiedon Bisnodelta.  
Henkilön osoitetietojen kohdalla perhelehdessä lukee silloin Osoite ei tiedossa, eikä Vapaakirkosta 
lähde postia ao. henkilölle. ─ Huom. Seurakunnan tiedossa saattaa silti olla jäsenen kotiosoite, 
mutta sitä ei voida julkaista jäsentiedoissa. 
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2.4  Jäsensiirrot (Ykj 27-29, 46 §) 
Jäsenyyden muutoksista päättää seurakunnankokous tai vanhimmisto, jos seurakunnankokous on 
antanut päätäntävallan vanhimmistolle. Seurakunnan tulee pikimmiten ilmoittaa keskusjäsen-
rekisteriin perhejäsenen siirtämisestä varsinaiseksi jäseneksi joko pöytäkirjanotteella tai vapaa-
muotoisella kirjallisella ilmoituksella.  
 
Henkilöille, jotka ovat olleet Vapaakirkon perhejäseniä ja jotka on siirretty varsinaisiksi jäseniksi, 
lähetetään Suomen Viikkolehti vuoden ajan veloituksetta. 
 
 

2.5  Lapsen syntymä 
Jos vastasyntynyt lapsi halutaan liittää Vapaakirkkoon, vanhemmat toimittavat lomakkeen Lapsen 
tietojen ilmoittaminen seurakuntaan. Seurakunnan edustaja täyttää ja allekirjoittaa kohdan 
”Tiedot lapsen ottamisesta uskontokunnan jäseneksi”. Vapaakirkon koodi on 804. Lomakkeesta 
otetaan kopio, joka lähetetään keskusjäsenrekisteriin, ja alkuperäinen palautetaan maistraattiin.   
 
Jos em. kohtaa ei ole täytetä, lapsi jää väestörekisteriin eikä tule kirjatuksi Vapaakirkon jäseneksi. 

 
 

2.6  Kuolema 
Tieto Vapaakirkkoon kuuluvan henkilön kuolemasta tulee keskusrekisteriin Bisnoden välityksellä. 
Mutta jos jäsenen puoliso, joka ei kuulu Vapaakirkkoon, kuolee, niin seurakunnan tulee ilmoittaa 
keskusjäsenrekisteriin, jotta leskeksi jääneen jäsenen siviilisääty tiedetään vaihtaa. 
 
 

2.7  Avioliitto ja muut siviilisäädyn muutokset 
Bisnode lähettää keskusrekisteriin VRK:n ilmoituksen Vapaakirkon jäsenten nimenmuutoksista.  
Siviilisäädyn muutoksista (kun sukunimen vaihtuminen on seurausta avioliitosta tai –erosta) tietoja 
ei tule, joten seurakunnan tehtävä on ilmoittaa jäsentensä vihki- ja avioerotiedot, jotta jäsen-
rekisteri pysyy ajan tasalla. Avioliittoon vihkinyt pastori lähettää keskusjäsenrekisteriin kopion 
Vihkimisilmoituksesta.  
 
Vihkimisilmoitus on lähetettävä sille maistraatille, jonka alueella vaimolla on koti- tai väestökirjan-
pitokunta. Jos vaimolla ei ole koti- tai väestökirjanpitokuntaa Suomessa, vihkijän on lähetettävä 
vihkimisilmoitus sille maistraatille, jonka toimialueella miehellä on koti- tai väestökirjanpitokunta. 
Jos vihityt ovat ulkomaalaisia, eikä kummallakaan ole kotikuntaa Suomessa, vihkijä lähettää 
vihkimisilmoituksen sille maistraatille, joka on tutkinut avioliiton esteet. ─ Jos vihkijänä on muu 
kuin Vapaakirkon pastori, avioliittotiedot voi ilmoittaa vapaamuotoisella ilmoituksella, jossa näkyy 
vihittyjen henkilötiedot, vihkipäivä ja monesko avioliitto on kyseessä. 
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3. KESKUSJÄSENREKISTERI 
 
 

Vapaakirkon keskusjäsenrekisteriohjelmassa on jäsenistä seuraavat tiedot (tai varaus niille): 
 
*) - henkilö- eli sosiaaliturvatunnus (lyh. hetu tai sotu) 
*) - sukunimi 
*) - etunimet 
**) - entiset nimet 
*) - katuosoite, postinumero ja -toimipaikka 
*) - kotikunta 
**) - kansalaisuus ja äidinkieli 
*) - Vapaakirkkoon liittymispäivä 
**) - jäsentunnus (varsinainen, perhejäsen) 
**) - nykyinen seurakunta 
**) - tulosyy: seurakunta tai rekisteri, josta tullut Vapaakirkkoon 
**) - tulopäivä nykyiseen seurakuntaan 
*) - Vapaakirkosta eroamispäivämäärä 
**) - kastepäivä, kasteseurakunta ja kastaja (mikäli tiedossa) 
**) - siviilisääty 
**) - vihkipäivä ja monesko avioliitto 
**) - puolison henkilötunnus (jos puoliso kuuluu Vapaakirkkoon) 
**) - avioeropäivä 
**) - isän ja/tai äidin tai holhoojan henkilötunnus (alaikäisille lapsille) 
**) - kuolinpäivä 
**) - puhelin ja sähköposti 
 
---------------------- 
*)   tiedot, jotka lain mukaan pitää olla jokaisesta jäsenestä 
**)   tiedot, jotka tarvitaan henkilön kirjaamiseksi keskusjäsenrekisteriin 
 
 
 
Keskusjäsenrekisteri saa Väestörekisterikeskuksen alihankkijalta seuraavat tiedot: 
o henkilötunnus, suku- ja etunimet 
o uusi tai tilapäinen osoite ja kotikunta  
o muuttopäivä 
o kuolinpäivä 
 
sekä Hämeen maistraatilta tiedot Vapaakirkosta eroamisista. 

 
Kaikki muut tarvittavat tiedot tulee saada seurakunnilta! 
 
Henkilötunnus tai syntymäaika on se tieto, jonka perusteella keskusjäsenrekisteri hakee jäsen-
tiedot. Valtakunnallisessa rekisterissä nimi ei ole riittävä tunnistin, koska tilastoissa saattaa olla 
useita täysin samannimisiä henkilöitä.  
 
Syntymäaika on merkittävä kaikkiin seurakunnasta tuleviin ilmoituksiin. Ilmoitettaessa jäsen-
tietoja sähköpostitse henkilötunnuksia EI tietoturvasyistä saa laittaa näkyviin! 
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3.1 Keskusjäsenrekisterin palvelut 
Keskusjäsenrekisteri kirjaa seurakunnasta, Bisnodelta tai maistraatista tulevat jäsenilmoitukset ja 
lähettää uudet perhelehdet seurakuntiin. Seurakunta voi tilata uusia perhelehtiä, jäsenlistoja, 
tilastoja ja osoitetarroja keskusrekisteristä, tai pyydettyään tunnukset omiin jäsentietoihinsa 
tulostaa ne itse.  
 
Keskusjäsenrekisteriä käytetään valtakunnallisiin postituksiin, esim. kirkon vuosijulkaisut, toimi-
alojen keräyskirjeet ja Vapaakirkon äänenkannattajan, Suomen Viikkolehden, massajakelut. 
Huom! Virkatodistukset perunkirjoituksiin ja sukuselvitykset tilataan paikallisesta maistraatista, 
ei keskusjäsenrekisteristä!  
Huom! Valtakunnallisesta tai paikallisesta jäsenrekisteristä ei voi em. käyttötarkoitusten lisäksi 
luovuttaa kenellekään mitään yksittäistä jäsentä koskevia tietoja. 
  

 
3.2 Kuvaukset jäsenrekisterin listoista  
 

3.2.1 Perhelehti 
Perhelehti sisältää tiedot yhdestä perheestä yhdellä lehdellä. Seurakunnassa pitäisi olla perhelehti 
jokaisesta perheestä ja jokaisesta yksin asuvasta. Lapset saavat oman perhelehden tullessaan 
täysi-ikäisiksi, siirtyessään varsinaisiksi jäseniksi tai muuttaessaan eri osoitteeseen. Seurakuntaan 
lähetetään keskusjäsenrekisteristä uusi perhelehti aina, kun jokin perhelehdellä oleva yksittäinen 
tieto muuttuu. 
Keskusrekisteri lähettää koko seurakunnan perhelehdet uuteen vastaperustettuun seurakuntaan. 
Seurakunta voi tarvittaessa tilata yksittäisen henkilön/perheen perhelehdet tai koko seura-
kunnalle uudet perhelehdet. 

 
Perhelehti sisältää seuraavat tiedot (malli seuraavalla sivulla): 
- suku- ja etunimet 
- täydellinen osoite 
- henkilötunnus 
- entiset nimet 
- Vapaakirkkoon liittymispäivä 
- jäsenkoodi (varsinainen / perhejäsen) 
- kastepäivä 
- jäsenyyden muutospäivä 
- tulotiedot: seurakuntaan tulopäivä, mistä tullut (ja edellinen vapaaseurakunta) 
- lähtötiedot: lähtöpäivä ja lähdön syy (siirto toiseen vapaaseurakuntaan, kirkosta eroaminen, 

kuolema) sekä uusi seurakunta niille, jotka ovat siirtyneet toiseen vapaaseurakuntaan 
- seurakunta, jossa on nyt jäsenenä tai jossa oli ennen lähtökentässä ilmoitettua muuttoa, eroa 

tai kuolemaa                                                                                                                          
- kansalaisuus ja äidinkieli  
- kotikunta 
- siviilisääty, avioliiton järjestysnumero, vihki- / eropäivä 
- muusta perheestä poikkeava osoite 
- tulostuspäivämäärä, jolloin tiedot muutettiin ja perhelehti tulostettiin (oik. yläreuna)  
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Suomen Vapaakirkko                                             26.04.2018 
                          Sivu 1/1 
Aaltio          MALLIVAARAN VAPAASEURAKUNTA                 
Lännenpuolentie 15                                                                                                                                                        
14100 Mallivaara 
               
Sukunimi Liittymispv Tulopv Lähtöpv Nykysrk Avioliiton nro 
Etunimet Jäsenkoodi Tulotieto Lähtötieto Kansalaisuus Siviilisääty (Huoltaja) 
Henkilötunnus Kastepvm Entinen srk Uusi srk Äidinkieli                Vihkipv - avioeropv 
Entiset suku- (ja etu)nimet Jäsenyysmuut. Kotikunta Poikkeava osoite 
                  
Aaltio pp.kk.1982 pp.kk.1982 Mallivaaran 1 
Martti Olavi Varsinainen Muualta Suomi Naimisissa 
ppkkvv-133S pp.kk.1981 suomi 24.07.1989 
   Mallivaara 
                  
Aaltio pp.kk.1988 pp.kk.1988 Mallivaaran 1  
Hilja Maria Varsinainen Ev.lut Suomi Naimisissa 
ppkkvv-188Y pp.kk.1988    suomi 24.07.1989 
Pikkarainen Mallivaara 

                ___________________________________________________________________________________________________ 
Lapset  
  
Aaltio pp.kk.1991 pp.kk.1991 Mallivaaran 
Taavi Olavi Perhejäsen Syntynyt Suomi Naimaton 
ppkkvv-1234 suomi 

 Mallivaara 
  

3.2.2 Jäsenlista 
Jäsenlista on aakkosellinen luettelo kaikista seurakunnan jäsenistä. Sen voi tulostaa kaikista jäsenistä 
yhdessä tai jäsenlajeittain, varsinaisista ja perhejäsenistä erikseen. 
 
Suomen Vapaakirkko                  26.04.2018 
Jäsenlista                        Sivu 1/1       
                                                                                  
               MALLIVAARAN VAPAASEURAKUNTA 
 
Sukunimi            Henkilötunnus/                Osoite   Seurakunta 
Etunimet    Syntymäaika   Jäsenyys  
AALTIO   ppkkvv-188Y LÄNNENPUOLENTIE 15   Mallivaaran   
HILJA MARIA    14100 MALLIVAARA   Varsinainen 
 
AALTIO   ppkkvv-133S LÄNNENPUOLENTIE 15   Mallivaaran  
MARTTI OLAVI    14100 MALLIVAARA   Varsinainen 
  
AALTIO   ppkkvv-1234 LÄNNENPUOLENTIE 15   Mallivaaran  
TAAVI OLAVI    14100 MALLIVAARA   Perhejäsen 
 
AALTO   ppkkvv-212M  HYLLYNKULMA   Mallivaaran   
MARJA ANNIKKI    14140 JOKIMAA   Varsinainen 
 
ALA-MÄKI   ppkkvv-977P   SUUTARINKUJA 5 AS 11    Mallivaaran  
ANTTI EINARI    14100 MALLIVAARA   Varsinainen 
 
ALA-MÄKI   ppkkvv-2958 KUUSISTONKATU 23 A 18  Mallivaaran  
PAAVO EINARI    14110 MALLIVAARA   Perhejäsen  
 
ARPOLA   ppkkvv-8454 KESKIKATU 10 B 33   Mallivaaran   
AATU AAPRAHAMI    14100 MALLIVAARA   Varsinainen 
 
ARPOLA   ppkkvv-638W KESKIKATU 10 B 33   Mallivaaran  
HENRIIKKA    14100 MALLIVAARA   Perhejäsen 
 
ATTILA   ppkkvv-544P MINTTUTIE 3 A 1   Mallivaaran  
MEERI ELISABET   14190 MALLIKYLÄ   Varsinainen 
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3.2.3 Syntymäajan mukaan poimittu jäsenluettelo 
Poimitaan jäsenet syntymäajan mukaisessa järjestyksessä. Listalle tulevat jäsenistä samat tiedot kuin 
aakkosellisessa jäsenlistassa, ja se voidaan hakea kummastakin jäsenryhmästä erikseen.  
 
Suomen Vapaakirkko              26.04.2018 
Jäsenlista                   Sivu 1/1    
 
                                                             MALLIVAARAN VAPAASEURAKUNTA 
 
Sukunimi  Henkilötunnus/ Osoite   Seurakunta 
Etunimet  Syntymäaika    Jäsenyys 
_______________________________________________________________________________________________ 
ALA-MÄKI  pp.kk.19vv  KUUSISTONKATU 23 A 18  Mallivaaran 
PAAVO EINARI   14110 MALLIVAARA  Perhejäsen 
 
MÄKINEN  pp.kk.19vv MÄKIKATU 5   Mallivaaran 
TARMO KALEVI   14100 MALLIVAARA  Varsinainen 
 
NYRHÄMÄ  pp.kk.19vv HALKOPOLKU 3 AS 3  Mallivaaran  
MARTTA MARIA   14140 JOKIMAA  Varsinainen 
 
PENNANEN  pp.kk.19vv POIKKIKATU 12 A 8  Mallivaaran  
LEENA HILLEVI   14100 MALLIVAARA  Varsinainen 
 
SALONEN  pp.kk.19vv KESKIKATU 14 B 1  Mallivaaran  
SAMPO SANTERI   14100 MALLIVAARA  Varsinainen 
_______________________________________________________________________________________________ 
Perhejäseniä 1                                      Varsinaisia 4                            Yhteensä 5  
 

 
3.2.4 Muut jäsenluettelot 
Jäsenrekisteristä voidaan tulostaa henkilölistoja myös muilla hakukriteereillä:  
- tiettynä ajanjaksona kuolleet, kastetut, avioliittoon vihityt ja eronneet (edellyttäen, että seura-

kunnat ovat antaneet niistä tiedon keskusjäsenrekisteriin) 
- maa, kotikunta, postinumero, liittymispäivä, kansalaisuus, äidinkieli tai siviilisääty 
- mistä jäsen on tullut Vapaakirkkoon (esim. evl. kirkko, Helluntaikirkko, Väestörekisteri jne.) 

 
3.2.5 Tilastot ja merkkipäivät 
Seurakunnat voivat tilata keskusjäsenrekisteristä jäsenistöään koskevia tilastoja tietyltä ajalta sekä 
merkkipäiväluettelon 50-, 60-, 70-, 75-, 80-, 85-, 90- sekä yli 95-vuotiaista. 

 
 

4. TIEDOTTAMINEN 
 

Keskusjäsenrekisteristä lähetetään seurakuntiin tiedotteita rekisterinhoidon muutoksista, joita voi 
tulla Väestörekisterikeskuksen, tietosuojavaltuutetun tai kirkon keskustoimiston aloitteesta. 
 
Jäsenrekisteriposti lähetetään osoitteeseen:  Suomen Vapaakirkko 

 Jäsenrekisteri 
 Sairaalankatu 5-7 
 33100 TAMPERE 

 
sähköpostitse (EI hetua!):                                                      pirkko.kaura@svk.fi 
 
Maistraatit toimialueineen ja yhteystietoineen,  
Väestörekisterikeskuksen lomakkeet:                                  www.maistraatti.fi 


