”Suurinta on
rakkaus”

Häitä
suunnitteleville
Wedding Planning

Sisältö

”Sun silmäs aina mä muistan,
niin yltäin murheen puistan.
Kun illoin panen maate,
on mielessäni aate:
minä sulle kihlat ostan,
sinut vielä mä sylliin nostan,
kun rakas niin olet sinä mulle.
Minä sulle haastelen:
Tuu mun vaimoksein/mieheksein!”

Avioliiton merkitys						4
Avioliiton esteiden tutkinta						5
Kirkollinen vihkiminen, avioliiton siunaus, rukoushetki,
monikielisyys, vihkiminen ja siunaus ulkomailla sekä aikuisrippikoulu

6

Valokuvaaminen kirkossa						7
Käytännön asioita							9
Ehdotuksia häämusiikiksi						10
Avioliittoon vihkimisen kaava					12
Ehdotus Raamatunlukuun						13

Nuoren seurakunnan
veisukirja

Yhteinen esirukous avioliittoon vihkimisessä				

14–15

Planning the ceremony & The service				

17

Seurakuntatoimistojen yhteystiedot					19

Porin vihkikirkot ja lisätietoa osoitteista:
kirkkoporissa.fi
evl.fi
Porin seurakunnat tarjoavat maksutta käyttöön kauniita vihkikirkkoja.

2

3

Avioliiton merkitys

Avioliiton esteiden tutkinta

Avioliitto merkitsee sitoutumista yhteiseen elämään, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.
Avioliiton solmiminen luo turvallisuutta suhteeseen, koska se ilmaisee halua sitoutua
koko loppuelämäksi.

• Sähköisen esteiden tutkinnan voi tehdä milloin vain osoitteessa esteidentutkinta.fi.
• Palveluun tunnistautuminen tehdään vahvalla tunnistautumisella.
• Porissa esteiden tutkinta voidaan hakea henkilökohtaisesti keskusrekisteristä.
• Pariskunnan molempien osapuolten on oltava 18 vuotta täyttäneitä.
• Esteiden tutkinta on haettava viimeistään viikko ennen vihkimistä.
• Tutkinnan tekeminen on helpointa ja nopeinta, jos molemmat ovat paikalla.
• Esteiden tutkinta on voimassa neljä kuukautta.
• Kun kyseessä on monikansallinen avioliitto, saattaa esteiden tutkinta
vaatia paljon aikaa.

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.

Esteettömyystodistus
• Voidaan postittaa, tai sen voi hakea keskusrekisteristä.
• Toimitettava vihkijälle etukäteen.
• Vihkiraamatun saa vihkivältä papilta tai sen voi pyytää keskusrekisteristä.
• Maistraatin antamista esteettömyystodistuksista ei
aina ilmene oikeus kirkolliseen vihkimiseen.
Esirukous avioliittoon aikovien puolesta kirkossa
• Ennen vihkimistä jonkin sunnuntain
jumalanpalveluksessa rukoillaan avioliittoon
aikovien puolesta. Päivä on sovittavissa.
Ilmoittaminen sanomalehden seurakuntatiedoissa
• Sovitaan esteiden tutkinnan yhteydessä.
• Vihkiparille ilmainen.
Porin ev.lut. seurakuntien keskusrekisteri
Käyntiosoite: Hallituskatu 9 b, 28100 Pori
Postiosoite: Porin ev.lut. seurakunnat/Keskusrekisteri,
PL 122, 28101 Pori
Avoinna: ma–pe klo 8.30–15, to klo 8.30–17
Puhelinvaihde: 02 6238 700
Avioliittolaki
• http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1929/19290234
Sukunimilaki
• Uusi etu- ja sukunimilaki tulee voimaan 1.1.2019.
• Avioliittoon aikovien pitää ilmoittaa sukunimi, jonka
he ottavat käyttöön avioliittoon vihittäessä jo esteiden
tutkintaa pyytäessään.
• http://oikeusministerio.fi/
puolison-sukunimi-ja-lapsen-sukunimi
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Toimituskeskustelu
• Pappi tapaa parin ennen tilaisuutta.
• Toimituskeskustelussa käydään läpi myös tilaisuuden kulkua.

Kirkollinen vihkiminen
• Kirkollinen vihkiminen on mahdollinen, jos
• olet kirkon jäsen, ja käynyt rippikoulun.
• kumppanisi kuuluu myös kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön.
• Vihkitoimituksesta vastaa vihkivä pappi.

Avioliiton siunaaminen
• Siviilivihkimisen jälkeen.
• 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
• Voidaan toimittaa kirkossa tai muussa sopivassa paikassa.

Monikielisyys
• Toimitukset voidaan toimittaa myös kokonaan tai osittain muilla kielillä.
• kirkkokasikirja.fi/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/maailmalla/ulkosuomalaiset
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Aikuisrippikoulu
Rippikoulun voi käydä myös aikuisena. Ota yhteyttä oman seurakuntasi rippikoulutyöstä vastaavaan pappiin. Varaa aikaa rippikoulun käymiselle mielellään 3–6 kk
ennen vihkimistä.

Valokuvaaminen kirkossa
Kirkossa saa kuvata. On tärkeää saada valokuvia elämän suurista tapahtumista.
Kuvaamista on hyvä suunnitella etukäteen.
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Käytännön asioita
Tilaisuuden paikka
Tilaisuus voidaan pitää kirkossa, kappelissa, kotona sisällä tai puutarhassa –
tai muualla, miten papin kanssa sovitaan. Paikalla täytyy olla vähintään
kaksi todistajaa.
Suositut vihkikirkot ovat hyvin varattuja. Varaa kirkko hyvissä ajoin – ja esteen sattuessa
peruuta varaus, jos vihkipaikka vaihtuu. Usein kirkon voi varata tammikuusta alkaen yli
vuoden päähän seuraavalle vuodelle.
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.
Käsiohjelma kirkkoon
Kirkkoon voidaan tehdä käsiohjelma. Siihen laitetaan esimerkiksi papin kanssa sovittu
tilaisuuden kulku, Isä meidän -rukouksen ja virren sanat, musiikki sekä Raamatun ja
esirukouksen lukijoiden nimet.
Lisäksi ohjelmaan voi laittaa toimituskaavan eri kielillä. Mukana voi olla myös
ajo-ohjeita juhlapaikalle ym. tarpeellista.
Tilaisuuden musiikki
Musiikkia voidaan sisällyttää tilaisuuteen, vaikka toimitus tapahtuisi kappelissa tai
kotona. Kanttori on valmis palvelemaan seurakuntalaisia myös silloin.
Avioliittoon vihkiminen on kirkollinen toimitus. Sen vuoksi myös musiikin tulee
soveltua kirkolliseen toimitukseen.
Hääpari saapuu kirkkoon ja poistuu sieltä yleensä häämarssin soidessa.
Musiikista keskustellaan etukäteen vihkivän papin ja kanttorin kanssa.
Riisin heittäminen sallittua
Porin kirkoissa saa heittää riisiä ja ruusun terälehtiä vihkiparin päälle kirkon
ulkopuolella. Myös esimerkiksi saippuakuplien puhaltaminen on mahdollista.
Äänentoisto ulkona
Tilaisuuden ollessa ulkona, maalla tai merellä on hyvä huolehtia äänentoistosta.
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Musiikki kirkossa
Hakusanoilla ”kuuntele häämusiikkia” löytyy internetistä useita näytteitä
häämarsseista ja muista vihkimiseen sopivista musiikeista.
Katso esim. hakanpaa.net
Virsiä
Virsikirja löytyy osoitteesta evl.fi/virsikirja
Häävirsiä löytyy virsikirjan osastosta avioliitto numeroilla 238–241 sekä
virsikirjan liitteen kirkollisten toimitusten virret nro 816–824.
Myös muista virsikirjan osastoista löytyy häihin sopivia virsiä.
Joitakin esimerkkivirsiä:
241 Herra, rakkaastani tunnen iloa
462 Soi Kunniaksi Luojan, nyt virsi kiitoksen
471 Hyvä Jumala, kiitän kodista, omaisista, perheestämme
517 Herra, kädelläsi
571 Jo Joutui armas aika ja suvi suloinen
821 Kiitos, hyvä Jumala, rakkauden lahjasta
Muita lauluja löytyy esim. Nuoren seurakunnan veisukirjasta.
Monilla hääpareilla on toimituksessa mukana erikseen pyydetty laulaja.
Toimituksessa voi esittää myös muita lauluja.
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Avioliittoon vihkimisen kaava
*1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*8.
*9.

*10.
*11.
12.
13.

14.
15.
16.
*17.

Johdantomusiikki
(• Vihkipari polvistuu)
Alkusiunaus
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunluku, lukija
Puhe
Kysymykset
Sormusrukous
• Yksi tai kaksi sormusta
• Vihkipari voi olla polvistuneena
(Sormuslupaukset) Sormusten anto ja hääsuudelma
Avioliiton vahvistaminen ja aviopuolisoiden
siunaaminen (polvistuminen)
Virsi, vihkilaulu tai muuta sopivaa musiikkia
Yhteinen esirukous, lukijat
• Esirukouksen päätyttyä lukijat menevät
takaisin omalle paikalleen
Isä meidän
Siunaus
Pappi antaa aviopuolisoille Raamatun
(Lähettäminen)
Päätösmusiikki

Ehdotus Raamatunlukuun
Kol. 3:12–14
Te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja hänelle
rakkaita, pukeutukaa siis sydämelliseen
armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen,
lempeyteen ja kärsivällisyyteen.
Pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne,
antakaa anteeksi toisillenne,
vaikka teillä olisikin moittimisen aihetta.
Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi,
antakaa tekin.
Mutta kaiken kruunuksi tulkoon rakkaus,
sillä se tekee kaiken täydelliseksi.

* = Seurakunta seisoo
Vihkimisen kesto on noin 30 minuuttia.
Vihkimisen voi toteuttaa myös morsiusmessuna.
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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.

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.

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.

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.

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. Aamen.

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.

A friend:
You have led NN and NN together. Bless their love, and help them to stay together
for the rest of their life. Strengthen our friendship in days to come. [We call upon you.]
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The Greatest
is Love

Planning the ceremony

1 Cor. 13:13

Shortly before the service, there is usually a rehearsal.

Couples usually meet with the pastor conducting the service beforehand to plan the
ceremony and to discuss the meaning of marriage and love. The details of the order of
service are agreed, and the required paperwork is completed.
It should also be decided if an announcement will be made at public worship and
published in church notices. This allows the parish to pray for the couple.
The music for the ceremony is agreed with the cantor. The choice of music should
reflect the religious nature of the ceremony.

The service
*1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
*8.
*9.
*10.
*11.
*11.
12.
13.
14.
15.
16.
*17.

Introductory music
Invocation
Introductory words
(Psalm)
The wedding prayer
Reading(s) from scripture
A short homily
Declarations
Prayer over the rings
(Vows), rings and kisses
Proclamation of the marriage
Blessing of the marriage
Hymn or suitable music
Prayers of intercession
The Lord’s Prayer
Blessing
(and Dismissal)
Recessional (a hymn, song or instrumental piece)

* = The congregation stands
More information
• http://evl.fi/EVLen.nsf/Documents/
157CE4FC59A52194C2257C2A00469396?OpenDocument&lang=EN
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Seurakuntatoimistojen yhteystiedot
Yhteystiedot löytyvät osoitteesta kirkkoporissa.fi		

Päivitetty 1.1.2019

Seurakuntatoimistot
Keski-Porin seurakunta
Hallituskatu 9 b

p. 0447 309 636 keski-pori@evl.fi

Lavian seurakunta
Tampereentie 30–32

p. 0447 310 201 lavia.srk@evl.fi

Länsi-Porin seurakunta
Liikastentie 28

p. 0447 309 655 lansi-pori@evl.fi

Meri-Porin seurakunta
Pihlavan kirkkotie 5

p. 0447 309 660 meri-pori@evl.fi

Noormarkun seurakunta
Vanha Vaasantie 8
p. 0447 309 700 noormarkku@evl.fi
Pomarkussa vuonna 2019 to klo 9–14, Tornitie 1
Porin Teljän seurakunta
Hallituskatu 9 b		
p. 0447 309 666 porintelja@evl.fi
Kotiseurakunta auttaa kirkollisten toimitusten järjestelyissä.
Varaa kirkko seurakuntatoimistosta.
Voit olla suoraan yhteydessä pappiin ja kanttoriin.
Porin seurakunnat sosiaalisessa mediassa:
Kirkko Porissa		
Lavian seurakunta
Meri-Porin seurakunta
Porin Teljän seurakunta

Keski-Porin seurakunta
Länsi-Porin seurakunta
Noormarkun seurakunta

kirkkoporissa		keskiporinseurakunta
lavianseurakunta 		lansiporin_srk
meriporinuoret		porinteljanseurakunta
Keski-Porin srk

Valokuvat: hääkuvat Samuel Taipale, s. 5 ja 11 Raino Salmijärvi, s. 16 Mikko Jokinen.
Työryhmä: pastori Tuija Kruus, rekisterinhoitaja Leena Pekola ja tiedottaja Vaula Wrang.
Kehitysideoita otetaan vastaan, sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi
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Onnea

ja siunausta!

