MITÄ PITÄÄ MUISTAA?
Ennen häitä, juhlan aikana ja sen
jälkeen.

AVIOLIITON MERKITYS
Rakkaus, sitoutuminen, turva

VIHKIKAAVA

Mitä, missä, milloin?
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AVIOLIITTO

yhteisen elämän
siunaaminen
"Niin pysyvät nämä kolme:
usko, toivo, rakkaus. Mutta
suurin niistä on rakkaus."

Avioliiton merkitys
Parisuhde merkitsee sitoutumista
yhteiseen elämään, nykyhetkeen ja
tulevaisuuteen. Avioliiton solmiminen
luo turvallisuutta suhteeseen, koska se
ilmaisee halua sitoutua koko
loppuelämäksi. Juridisesti avioliitto on
yhteiskunnan lailla säätelemä
parisuhteen muoto. Päästäkseen
perheen tueksi ja turvaksi säädettyjen
lakien piiriin, on puolisoiden solmittava
avioliitto. Kirkollisessa avioliittoon
vihkimisessä keskeistä on siunauksen
pyytäminen.

Vihittävät jättävät toinen toisensa ja
yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.
Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta
avioparille. Liitto ei ole kiinni vain
ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä
elämää. Avioliitto perustuu parin
valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan
tahtonsa rakastaa toinen toistaan,
sitoutuvat vihittävät avioliittoon ja
siihen, että tekevät parhaansa, jotta
kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Avioliiton esteiden tutkinta:
Kuulutukset
Nakkilan kirkkoherranvirasto, Kirkkokatu 5
Avoinna: ma klo 9-17 ja ti–to klo 9-12
• Esteiden tutkinta on haettava viimeistään 8 päivää ennen vihkimistä siltä seurakunnalta,
jonka jäseniä kihlakumppanit ovat tai toinen heistä on.
• Tutkinnan tekeminen on helpointa ja nopeinta, jos molemmat ovat paikalla.
• Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta.
• Kun kyseessä on monikulttuurinen tai monikansallinen avioliitto, vaatii esteiden
tutkinta paljon aikaa.
• Voidaan hoitaa myös siten, että asiakirjoja lähetetään postitse. Tällöin kihlaparin on
huolehdittava paperiin kahden todistajan allekirjoitukset.
Todistus toimitetusta avioliiton esteiden tutkinnasta
• Haetaan paikasta, jossa esteet on tutkittu. Voidaan pyynnöstä myös postittaa.
• Toimitettava vihkijälle etukäteen.
• Vihkiraamatun saa kirkkoherranvirastosta.
Jos vihkijä on Nakkilan seurakunnan pappi, edellä mainitut asiat sovitaan
vihkiharjoituksessa vihkivän papin kanssa.

Tietojen julkaiseminen kirkossa
• Haluttaessa jonakin vihkimistä edeltävän sunnuntain jumalanpalveluksessa. Ei pakollinen.
Tietojen julkaiseminen sanomalehden seurakuntatiedoissa
• Sovitaan esteiden tutkinnan yhteydessä.
• Vihkiparille ilmainen. Ei pakollinen.
Avioliittolaki
• http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/ esitteet/avioliittolaki
/avioliitonsolmiminen.html
Sukunimilaki
• oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/esitteet/ puolisonsukunimijalapsensukunimi.html

Kirkollinen vihkiminen
Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen, jos
• olet kirkon jäsen ja käynyt rippikoulun
• kumppanisi kuuluu myös kristilliseen kirkkoon
• vihkitoimituksesta vastaa vihkivä pappi ja hänen kanssaan on käyty etukäteen
vihkikeskustelu.
Avioliiton siunaaminen
• Siviilivihkimisen jälkeen mahdollinen.
• Jos olet kirkon jäsen, ja kumppanisi ei kuulu kirkkoon, voitte saada avioliiton
siunaamisen kirkossa tai muussa sopivassa paikassa.
• Tilaisuus on lähes samanlainen kuin kirkollinen vihkiminen, lähinnä kysymysten muoto on
toinen.
Rukoushetki
• Rekisteröidyn parisuhteen solmineille.
• Voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa.

Monikielisyys
• Toimitukset voidaan toimittaa myös kokonaan tai osittain muilla kielillä.
• English/Svenska/Deutch/evl.fi/kirkkokasikirja/toim/avioliitto.html
Avioliittoon vihkiminen ja siunaus ulkomailla
• Osalle siirtolais- ja turistipapeista on myönnetty vihkimisoikeus asemapaikassaan.
Näissä maissa avioliitto on siis mahdollista solmia Suomen lain mukaan Suomen
viranomaisen edessä.
• Suomalainen pappi voi toimittaa avioliiton siunaamisen ulkomaillakin.
• evl.fi/ulkosuomalaiset
Aikuisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Ota yhteyttä oman seurakuntasi pappiin. Varaa aikaa
rippikoulun käymiselle mielellään 3–6 kk ennen vihkimistä.

Vieraita paljon vai vähän?
Hääjuhla on vihkiparin oma juhla. Vihkipari on tärkein, olivatpa he olleet yhdessä kaksi
tai kaksikymmentä vuotta, olivatpa he 20- tai 70-vuotiaita, menossa ensimmäistä kertaa
naimisiin tai saaneet elämässään uuden mahdollisuuden. Kirkollinen vihkiminen on
kaunis, vaikka paikalla olisi vain vähän juhlavieraita.
Kirkossa tai muussa paikassa voidaan vihkiä, kun paikalla on vähintään kaksi todistajaa.
Käsiohjelma kirkkoon
Kirkkoon voidaan tehdä käsiohjelma. Siinä voi olla papin kanssa sovittu vihkimisen
kulku, Isä meidän rukouksen ja virren sanat, muun häämusiikin nimet sekä Raamatun
ja esirukouksen lukijoiden nimet. Ohjelmassa voi lisäksi olla monikielisiä osia,
ajo-ohjeita juhlapaikalle ym. tarpeellista.
Vihkipaikka
Vihkiä voidaan kirkossa, kappelissa, kotona sisällä tai puutarhassa – tai muualla.
Vihkipaikka riippuu siitä, miten papin kanssa sovitaan.
Varaa kirkko hyvissä ajoin – ja esteen sattuessa peruuta varaus, jos vihkipaikka vaihtuu.
Riisin heitto
Nakkilan seurakunnan kirkossa ei saa heittää riisiä ja ruusun terälehtiä vihkiparin
päälle kirkon sisä- eikä ulkopuolella.
Saippuakuplien puhaltaminen on mahdollista.
Musiikki vihkitilaisuudessa
Musiikki palvelee kirkollisessa toimituksessa monin tavoin. Se tuo aivan omanlaisensa
juhlavan ja koskettavan tunnelman tilaisuuteen. Tärkeissä elämäntilanteissa halutaan kuulla
itselle merkityksellistä musiikkia. Tuttu ja toivottu musiikki puhuttelee usein parhaiten. Se ei
kuitenkaan merkitse minkä tahansa musiikin sopivuutta kirkolliseen toimitukseen.
Kirkollisten toimitusten musiikkia valittaessa on otettava huomioon musiikin sopivuus
kirkkotilaan ja kirkollisen toimituksen jumalanpalvelusluonteeseen. Musiikin tehtävä on
tukea toimituksen luonnetta ja sisältöä parhaalla mahdollisella tavalla. Musiikki valitaan
siten, että se mahdollisimman pitkälti vastaa sekä toimituksen hengellistä sisältöä että
esitettyjä toiveita. Monelle musiikkiesitykselle voi löytyä arvokas paikka kirkollisen
toimituksen jälkeen olevassa juhlassa.
Kanttorit seurakuntien musiikin ammattilaisina vastaavat toimitusten musiikista.
Vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista keskustellaan ja sovitaan kanttorin kanssa, joka
auttaa virsien ja muun musiikin valinnassa. Hääpari kertoo kanttorille omista toiveistaan.
Kanttoreilla on myös hyviä ehdotuksia tilaisuuden musiikiksi. Varsinkin jos vihkiparilla ei ole
omia toivomuksia, kanttori omalla asiantuntemuksellaan esittelee musiikkiehdotuksia.
Vihkiparin tulee aina vähintään kuukautta ennen tilaisuutta ottaa yhteyttä kanttoriin,
jotta toimituksen musiikista voidaan keskustella ja sopia hyvissä ajoin.

Häämarssit
Vihkitilaisuudessa soitetaan yleensä kaksi häämarssia. Toinen niistä soi
sisääntulomusiikkina kirkkoon asteltaessa, toinen taas lähtömusiikkina alttarilta
poistuttaessa. Varmimpia valintoja ovat usein tutut häämarssit. Häämarssivaihtoehtoja
löytyy niin levyiltä kuin netistä. Häämarssin ei tarvitse välttämättä olla marssi eikä edes
urkuteos, vaan myös muut tilanteeseen sopivat sävelmät voivat tulla kyseeseen. On myös
hyvä huomioida, että uruilla soitettuna ja sovituksesta riippuen kappaleet saattavat
kuulostaa hy¬vinkin erilaisilta kuin levyltä kuunneltaessa.
Virsi
Vihkitoimituksessa on yksi tai useampi virsi, jotta myös häävieraat voisivat osallistua
aktiivisesti häätilaisuuteen. Virsikirjan osiosta ”Avioliitto” (virret 238-241) sekä virsikirjan
liitteestä (virret 816-824) löytyy vihkitilaisuuteen sopivia virsiä. Toki myös kaikki muut
tilanteeseen sopivat virret ovat valittavissa. Hää¬pari voi itse valita virsistä sopivat
säkeistöt.
Jos häitä varten tehdään käsiohjelma, niin siihen on hyvä kirjoittaa myös laulettavan virren
säkeistöt. Kirkossa on virsikirjoja, joita voi halutessa jakaa ovella kirkkoon tulijoille.
Muu musiikki
Vihkitoimitukseen voi sisältyä häämarssien ja virren lisäksi muutakin musiikkia joko
kanttorin tai muiden esittämänä. Myös muusta musiikista keskustellaan ja sovitaan
kanttorin kanssa etukäteen.
Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon vihkitoimituksen jumalanpalvelusluonne. Musiikki
ei saa olla ristiriidassa kirkkotilan ja tilaisuuden hengellisen sisällön luonteen kanssa.
Musiikkiesitys voi olla laulu tai instrumentaalikappale. Urkujen lisäksi
instrumentaalimusiikkia voidaan toteuttaa myös muilla soittimilla.
Kaikki hääjuhlaan soveltuva musiikki ei sovellu suoraan kirkossa tapahtuvan vihkimisen
yhteyteen. Monelle musiikkiesitykselle löytyy arvokas paikka hääjuhlasta
Hakusanoilla ”kuuntele häämusiikkia” löytyy internetistä useita näytteitä häämarsseista ja
muusta vihkimiseen sopivista musiikeista.

AVIOLIITTOON
VIHIKIMISEN

kaava

*1. Johdantomusiikki
(• Vihkipari polvistuu)
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Psalmi
5. Rukous
6. Raamatunluku, lukija
7. Puhe
*8. Kysymykset
*9. Sormusrukous
• Yksi tai kaksi sormusta
• Vihkipari voi olla polvistuneena
*10. (Sormuslupaukset) Sormusten anto ja
hääsuudelma
*11. Avioliiton vahvistaminen ja
aviopuolisoiden
siunaaminen (polvistuminen)
12. Virsi, vihkilaulu tai muuta sopivaa musiikkia
13. Yhteinen esirukous, lukijat**
• Esirukouksen päätyttyä lukijat menevät
takaisin omalle paikalleen
14. Isä meidän
15. Siunaus
Pappi antaa aviopuolisoille Raamatun
16. (Lähettäminen)
*17. Päätösmusiikki
* = Seurakunta seisoo

**Yhteinen esirukous avioliittoon
vihkimisessä
Ennen rukouksen alkua kaikki lukijat tulevat eteen
mikrofonin luo, ellei toisin ole sovittu.
Tätä rukousta voidaan muokata, laatia kokonaan
itse tai lukea eri kielillä.

Joku kummeista:
Kasteessa sinä lupasit siunauksesi kummilapselleni.
Siunaa vieläkin häntä ja hänelle
rakkainta ihmistä. Auta heitä muistamaan, että
kasteen armoon saa aina uudestaan palata. Me
rukoilemme sinua.
Joku ystävistä:
Sinä olet johdattanut NN:n ja NN:n yhteen. Siunaa
heidän rakkautensa. Auta heitä pysymään yhdessä
elämänsä loppuun asti. Anna meille iloa
ystävyydestämme myös tulevina päivinä. Me
rukoilemme sinua.
Pappi tai esilukija:
Taivaallinen Isä. Kiitos, että kuulet rukouksemme.
Jätämme nämä aviopuolisot ja itsemme sinun
haltuusi. Vie meidät kerran taivaan kotiin. Kuule
meitä Poikasi Jeesuksen Kristuksen, meidän
Herramme tähden.
Pappi tai esilukija:
Jumala, taivaallinen Isä. Sinä olet asettanut
avioliiton. Sinä pyhität kotimme läsnäolollasi. Me
rukoilemme sinua: Yhdistä nämä aviopuolisot
toisiinsa rakkaudella ja siunaa heidän avioliittonsa
nimesi kunniaksi. Me rukoilemme sinua.
Isä tai äiti:
Sinä annoit meille kerran lapsemme. Kiitämme siitä
ilosta, jota he ovat tuoneet elämäämme. Siunaa
heitä, kun he rakentavat omaa kotia ja perhettä.
Varjele heitä kaikelta pahalta. Anna heille
sovinnollinen mieli ja opeta heitä pyytämään ja
antamaan anteeksi. Me rukoilemme sinua.
Joku sisaruksista:
Tänään me kiitämme sinua lapsuudenkodistamme.
Ole NN:n ja NN:n kanssa ja varjele heitä sillä
matkalla, jolle he ovat nyt lähteneet. Auta meitä
pysymään läheisinä toisillemme. Me rukoilemme
sinua.

Nakkilan seurakunta toivottaa
onnea ja siunausta yhteiselle
matkallen avioliitossanne

