Avioliittoon
vihkiminen
opas

Suurin
on rakkaus
Olette kohdanneet ihmisen,
jonka kanssa haluatte viettää loppuelämänne.
Se on ihmeellisen hienoa.
Kirkossa voitte solmia avioliiton,
pyytää sille Jumalan siunausta ja
samalla kutsua mukaan
lähimmäisiä rukoilemaan puolestanne.
Me työntekijät iloitsemme kanssanne ja
olemme mukana valmistelemassa
pientä tai suurta juhlahetkeä.
Kirkollisen vihkimisen sijaan kanssanne voidaan
toimittaa rukoushetki tai avioliiton siunaaminen.

Avioliiton esteiden tutkiminen
Nainen ja mies ovat sopineet menevänsä avioliittoon keskenään,
he ovat kihlautuneet.
Koska vihkiminen on oikeudellinen tapahtuma,
sitä varten täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkinta.
Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlaparilla ei ole Suomen
avioliittolaissa säädettyjä esteitä avioliiton solmimiselle. Kihlapari voi pyytää
avioliiton esteiden tutkintaa käymällä yhdessä keskusrekisterissä täyttämässä
tätä varten olevan lomakkeen. Toinen mahdollisuus on tulostaa lomake
seurakuntayhtymän nettisivuilta, täyttää se kotona ja postittaa kahden
todistajan allekirjoituksella vahvistettuna keskusrekisteriin.
Avioliiton esteiden tutkinta-aika on seitsemän päivää.
Todistus on voimassa neljä kuukautta antamispäivästa lukien.
Todistus annetaan papille ennen vihkimistä.
Tällä todistuksella voi solmia avioliiton myös ulkomailla mikäli
vihkijä on sellainen Suomen ev.lut. kirkon pappi, jolla on vihkimisoikeus
kyseisessä maassa.

Kuulutukset
Kuulutukset luetaan yleisimmin parin yhteisen seurakunnan kirkossa tai
morsiamen seurakunnan kirkossa. Ne voidaan pyytää luettavaksi myös esimerkiksi
vihkikirkon jumalanpalveluksessa tai muussa parin toivomassa kirkossa.
Kuulutuksista voi sopia keskusrekisterissä esteiden tutkinnan vireille panon
yhteydessä.
Lisätietoja avioliiton esteiden tutkinnasta ja tarvittavat lomakkeet löydät
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän nettisivuilta www.turunseurakunnat.fi
> Perhejuhlat

Vihkimisen edellytykset
Evankelis-luterilaisessa kirkossa vihittävien pitää olla rippikoulun käyneitä
kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan tämän lisäksi vihkiä myös sellaiset parit,
joista toinen on ev.-lut. kirkon jäsen ja toinen jonkin muun kristillisen kirkon
tai uskontokunnan jäsen. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena
nk. aikuisrippikouluna. Kysy lisää seurakuntasi papilta.
Ulkomailla tapahtuvasta vihkimisestä saa tarkempia ohjeita Kirkkohallituksen
ulkosuomalaistyön sivuilta http://evl.fi/ulkosuomalaiset/evl_vihkioikeudet

Missä vihille?
Vihkiminen toimitetaan useimmiten kirkossa tai kappelissa.
Se voidaan toimittaa myös kodissa, juhlapaikassa tai muussa sopivassa
paikassa. Seurakunnilla on lukuisia juhlavia seurakuntatiloja.
Kysy lisää seurakuntayhtymästä, p. 040 3417 111.
Ruotsinkielistä palvelua saa numerosta 040 3417 012.
Vihkiminen voidaan järjestää tarvittaessa hyvin yksinkertaisesti, sillä
vähimmillään riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa.
Vihkiminen voidaan järjestää vaikka kotona kodin siunaamisen
yhteydessä tai erikseen.
Kirkkojen, kappelien ja papin sekä kanttorin varausasioita hoitaa
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varauspalvelu,
Eerikinkatu 3 A, 20101 Turku, p. 040 3417 011,
turku.varauspalvelu@evl.fi, www.turunseurakunnat.fi.
Ruotsinkielistä palvelua saa numerosta 040 3417 012.

Avioliittoon vihkiminen –vihkikaava
1. Johdantomusiikki
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. Rukous
5. Raamatunluku
6. Puhe
7. Kysymykset
8. Sormusrukous
9. Avioliiton vahvistaminen
10. Virsi/musiikki
11. Yhteinen esirukous
12. Isä meidän –rukous
13. Herran siunaus
14. Lähettäminen
15. Päätösmusiikki
Vihkikaavaa voidaan osittain muuttaa haluamaanne suuntaan.
Tästä kannattaa puhua oman vihkipappinne kanssa. Musiikista kannattaa
myös puhua hyvissä ajoin kanttorin kanssa. Lisää vihkimusiikista
esimerkiksi sivuilta www.hakanpaa.net

Sukunimen valinta
Sukunimen valinnasta päättää vihkipari yhdessä.
Pari ilmoittaa päätöksensä avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä.
Uusi nimilaki mahdollistaa erilaisia sukunimiyhdistelmiä joista on
lisätietoa maistraatin sivuilla maistraatti.fi

Vihkimisilmoitus ja -todistus
Pappi toimittaa vihkimisen jälkeen tiedon vihkimisestä seurakuntaan
tai keskusrekisteriin, jossa tiedot rekisteröidään jäsentietojärjestelmäämme
ja ne päivittyvät sieltä väestörekisterin tietoihin.
Parin ei tarvitse itse tehdä ilmoitusta vihkimisestä ja/tai sukunimenmuutoksesta, koska vihkimistieto ja tieto mahdollisesta
sukunimenmuutoksesta välittyy valtion ja kunnan viranomaisille
sekä aviopuolisoiden seurakunnille automaattisesti.
		
				

Avioliiton siunaaminen
Pari voi pyytää avioliiton siunaamista, kun toinen aviopuolisoista ei ole
minkään uskontokunnan jäsen ja toinen kuuluu ev.lut. kirkkoon.
Avioliitto voidaan siunata myös, jos pariskunta on solminut siviiliavioliiton
tai jos kirkollinen vihkiminen on tapahtunut muussa kristillisessä
yhdyskunnassa kuin luterilaisessa kirkossa. Siunausta voi pyytää myös,
jos avioliitto on solmittu ulkomailla. Siunaamisen kaava muistuttaa
läheisesti avioliiton vihkimisen kaavaa.

Rekisteröidyn parisuhteen rukoushetki
Pariskunta voi järjestää rukoushetken yhdessä papin tai muun kirkon
työntekijän ja kutsuvieraiden kanssa, mutta suhteen virallinen rekisteröinti
tapahtuu maistraatissa.

Rukoushetki avioliittoon
vihkimisen vuosipäivänä
Rukoushetki voidaan pitää avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä tai muulloinkin
avioparin sitä toivoessa. Aviopari voi pyytää rukoushetkeä esimerkiksi heidän
liittoaan koskettaneen kriisin jälkeen vahvistukseksi sitoutumiselle.
Rukoushetki voidaan viettää kirkossa, perhepiirissä kodissa tai juhlapaikassa.
Rukoushetki voidaan pitää myös kodinsiunaamisen yhteydessä.

Kysy lisää
Kysy lisätietoja oman seurakuntasi papilta. Kirkon, papin ja kanttorin
varaukset hoituvat Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän varauspalvelusta,
p. 040 3417 011, turku.varauspalvelu@evl.fi.
Ruotsinkielistä palvelua saa numerosta 040 3417 012.
Muiden seurakuntatilojen kuin kirkon varaukset vahtimestareilta, p. 040 3417 111.

Hyödyllisiä linkkejä
>> www.turunseurakunnat.fi > Perhejuhlat
>> www.hakanpaa.net > häämusiikkia
>> www.om.fi > julkaisut > esitteet > puolison sukunimi ja lapsen sukunimi
>> http://evl.fi/ulkosuomalaiset
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