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Kristillinen avioliitto
”Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä mutta
minulta puuttuisi rakkaus, olisin
vain kumiseva vaski tai helisevä
symbaali. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus
ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei
etsi omaa etuaan, ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken
se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa
toivoo, kaiken se kärsii.”
1. Kor. 13:1,4–7
Kristillisen uskomme mukaan avioliitto
on Jumalan asettama perheen perusta.

MUISTILISTA VIHKIPARILLE,
YHTEYSTIEDOT

Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon
10

pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Ju-

SEURAKUNNAT

11

malan kasvojen edessä. Keskeistä vihkimisessä on Jumalan sanan julistaminen ja Jumalan siunauksen pyytäminen
avioparille ja heidän kodilleen.
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Avioliiton esteiden tutkinta
nistautumisella sähköisesti; https://esteidentutkinta.fi.

V

Vihkimisen varaaminen
yleensä siitä seurakunnasta, jossa morsian on kirjoilla. Kanttori tulee puoles-

Kirkollisen vihkimisen edellytykse-

taan siitä seurakunnasta, jonka kirkos-

nä on, että sekä morsian että sulha-

sa vihkiminen tapahtuu. Muissa seu-

nen ovat rippikoulun käyneitä ev.-lut.

rakunnissa pappi ja kanttori ovat pää-

kirkon jäseniä tai toinen on rippikou-

sääntöisesti siitä seurakunnasta, jossa

lun käynyt ev.-lut. kirkon jäsen ja toi-

vihkiminen tapahtuu. Työntekijöiden

nen kuuluu muuhun kristilliseen kirk-

yhteystiedot ovat seurakuntien verkko-

kokuntaan.

sivuilla. Papin, kanttorin ja suntion pal-

Samaa sukupuolta olevien avioliit-

velukset ovat maksuttomia. Mikäli ha-

to on mahdollista solmia vain siviilivih-

lutaan pappi tai kanttori jostakin muu-

kimisenä, mutta siihen liittyvä esteiden

alta, tulee vihkiparin itse pyytää hän-

tutkinta voidaan tehdä myös aluekes-

tä. Tällöin mahdollisista matkakuluista

kusrekisterissä.

huolehtii häiden järjestäjä.

Vihkiparin on hyvä tutustua sekä

Vihkitoimituksen varauksista (pappi,

Vihittävä pari ottaa yhteyttä pappiin

avioliittolakiin että etu- ja sukunimila-

kanttori, kirkko) sovitaan oman seura-

sopiakseen vihkikeskustelun ajasta ja

Avioliiton solmimista edeltää aina avio

Oulun aluekeskusrekisteriin kuulu-

kiin. Niiden tiivistelmät ovat osoitteessa

kunnan kirkkoherranvirastossa (yhteys-

paikasta. Keskustelussa puhutaan avio-

toimituksia varten. Seurakunta huoleh-

liiton esteiden tutkiminen. Siinä selvite-

vissa seurakunnissa avioliiton esteiden

www.oulunseurakunnat.fi/haat. Vihki-

tiedot s. 10).

liiton merkityksestä ja sovitaan vihki-

tii alttarikukat ja -kynttilät sekä mahdol-

tään, että aiotun avioliiton solmimiselle

tutkinta tapahtuu aluekeskusrekisterissä.

parin tulee ilmoittaa jo esteiden tutkin-

Kirkollinen vihkiminen on luonteel-

kaavasta ja sen yksityiskohdista. Keskus-

lisen vihkiryijyn. Jos kirkkoon halutaan

Esteidentutkintapyynnön voi jättää

nassa, mitkä sukunimet puolisot ottavat

taan jumalanpalvelus, joka etenee pa-

telun yhteydessä on mahdollista pitää

muuta koristelua, häiden järjestäjä huo-

käyttöönsä vihkimisen jälkeen.

pin johdolla. Toimituksessa käytetään

vihkiharjoitus, jossa käydään läpi toimi-

lehtii siitä.

Mikäli avioliitolle ei ole laissa sää-

siihen sopivaa hengellistä musiikkia.

tuksen kulku. Vihkitoimituksen valoku-

Hääjuhlan järjestämisestä seura-

dettyä estettä, kihlakumppaneille an-

Vihkipari sopii kanttorin kanssa hää-

vaamisesta ja videoinnista on hyvä kes-

kunnan tiloissa tulee sopia seurakun-

kustella vihkivän papin kanssa.

nan kirkkoherranviraston kanssa. Mah-

ei ole laissa säädettyä estettä.
Vihittävän parin on pyydettävä es-

myös mihin tahansa Oulun aluekeskus-

teiden tutkintaa siltä väestörekiste-

rekisteriin kuuluvan seurakunnan kirk-

rinpitäjältä, jonka rekisterissä kihla-

koherranvirastoon, yhteystiedot s. 10.

kumppanit ovat. Jos kihlakumppanit

Esteiden tutkinnan pyyntölomake on

netaan todistus vihkimistä varten ai

musiikista etukäteen. Vihkitoimituksen

ovat kirjoilla eri rekistereissä, käänny-

osoitteessa www.oulunseurakunnat.fi/

kaisintaan seitsemäntenä päivänä es

musiikkia koskeva luettelo on osoittees-

tään jommankumman rekisterinpitä-

esteidentutkinta. Esteiden tutkintaa kos-

teiden tutkinnan pyytämisestä. Todis-

sa www.oulunseurakunnat.fi/haat.

jän puoleen.

kevan pyynnön voi tehdä vahvalla tun-

tus on voimassa neljä kuukautta.
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Oulun seurakunnissa pappi tulee

Kirkossa tapahtuvaa vihkimistä suun

dollisista kustannuksista sovitaan kirk-

niteltaessa on hyvä muistaa, että jokai-

koherranviraston sekä tarjoilun järjestä-

nen kirkko on sellaisenaan valmis pyhiä

jän kanssa (yhteystiedot s. 10).
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Avioliittoon vihkiminen
Vihkikirkot:
Oulun tuomiokirkko
Tuomiokirkon krypta
Haukiputaan kirkko
Haukiputaan seurakuntakeskus
Kellon seurakuntakoti
Martinniemen seurakuntakoti
Karjasillan kirkko
Kastellin kirkko
Pyhän Andreaan kirkko
Maikkulan kappeli

Kirkollisen avioliittoon vihkimisen pappi toimittaa kirkkokäsikirjan mukaisesti.
Käytössä on kaksi vaihtoehtoista kaavaa
(ks. s. 7). Vihkiminen toimitetaan ensisijaisesti kirkossa tai kappelissa, vähintään
kahden todistajan läsnä ollessa.

Vihkiminen ulkomailla
Aluekeskusrekisteri neuvoo mahdollisuuksista saada vihkiminen ulkomailla.

Avioliittoon
vihkimisen kaava

Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkko
Kempeleen vanha kirkko

[ hakasuluissa olevat kohdat

Kolarin kirkko
Sieppijärven kirkko
Pyhän Laurin kappeli

(seurakunta voi seisoa

Limingan kirkko

hääpari saapuu alttarille)

Lumijoen kirkko

voivat jäädä pois ]
kohtien 8–11 aikana)
1. Johdantomusiikki (häämarssi,
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat

Morsiusmessun kaava

13. Uskontunnustus

Kiimingin kirkko
Kiimingin seurakuntakeskus
Jäälin seurakuntakoti
Yli-Iin kirkko
Ylikiimingin kirkko

Muhoksen kirkko

4. [ Psalmi ]

Pellon kirkko
Turtolan kirkko

5. Rukous

[ hakasuluissa olevat kohdat

15. Sormusrukous

6. Raamatunluku

voivat jäädä pois ]

16. [ Sormuslupaukset ]

Posion kirkko

[ Vastausmusiikki ]

Oulujoen kirkko
Hintan seurakuntatalo
Myllyojan seurakuntatalo

Kestilän kirkko
Piippolan kirkko
Pulkkilan kirkko
Pyhännän kirkko
Rantsilan kirkko

7. Puhe

1. Johdantomusiikki

aviopuolisoiden siunaaminen

8. Kysymykset

2. Alkusiunaus

18. [ Virsi ]

9. Sormusrukous

3. Johdantosanat

19. Yhteinen esirukous

10. [ Sormuslupaukset ]

4. Synnintunnustus ja

20. Virsi

Taivalkosken kirkko

11. Avioliiton vahvistaminen ja

synninpäästö

21. Ehtoollisrukous

aviopuolisoiden siunaaminen

5. [ Psalmi ]

22. Isä meidän

12. [ Virsi, vihkilaulu tai muuta

6. [ Herra armahda ]

23. [ Herran rauha ]

sopivaa musiikkia ]

7. [ Kunnia ja kiitosvirsi

24. [ Jumalan Karitsa ]

Tyrnävän kirkko
Temmeksen kirkko

13. Yhteinen esirukous

Pyhälle Kolminaisuudelle ]

25. Ehtoollisen vietto

14. Isä meidän

8. Päivän rukous

26. Kiitosrukous

Utajärven kirkko

15. Siunaus

9. Lukukappale

27. [ Ylistys ]

16. [ Lähettäminen ]

10. Virsi

28. Siunaus

17. Päätösmusiikki

11. Evankeliumi

29. [ Lähettäminen ]

(häämarssi, hääpari poistuu)

12. Saarna

30. Päätösmusiikki

Oulunsalon kirkko
Tuiran kirkko
Pyhän Tuomaan kirkko
Pyhän Luukkaan kappeli
Koskelan seurakuntakoti
Turkansaaren kirkko 		
Varaukset: puh. 044 703 7190
Hailuodon kirkko
Kalajoen kirkko
Himangan kirkko
Kallan kirkko
Raution kirkko
Vuorenkallion kappeli
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Keminmaan kirkko
Keminmaan vanha kirkko

Tervolan iso kirkko
Tervolan seurakuntakeskuksen kirkko
Tervolan vanha kirkko

Ylitornion kirkko
Meltosjärven kappeli

14. Kysymykset

17. Avioliiton vahvistaminen ja
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Häätavoista ja pukeutumisesta

Kirkossa

suositeltavaa, sillä varsinkin kesälauantaisin vihkimisiä on useita samassa kir-

Lähisukulaiset istuvat etupenkeissä –

kossa.

morsiamen suku ja ystävät vasemmalla,

Vihkikuvassa käyminen on syytä jär-

sulhasen suku ja ystävät oikealla puolel-

jestää niin, että vieraiden ei tarvitse odo-

la takaapäin katsottuna.

tella juhlan päähenkilöitä. Pappia ja

Alttarille mennessä vihkipari kävelee

kanttoria varattaessa on hyvä esittää toi-

rinnakkain, ja vihkimisen ajan morsian

vomus, mikäli heidän odotetaan osallis-

on sulhasen vasemman käden puolella.

tuvan hääjuhlaan.

Jos morsiamen isä tai joku muu su-

Morsiamen ja sulhasen
pukeutuminen

kulainen saattaa morsiamen vihille,
morsian kävelee saattajan oikean käden puolella ja pitää kevyesti kiinni saat-

Vihkimisen jälkeen pappi onnitte-

taan, tummanharmaaseen tai tumman-

lee avioparia ja antaa heille seurakun-

siniseen pukuun, valkoiseen paitaan ja

nan lahjana vihkiraamatun. Sulhanen ja

solmioon. Sulhanen voi käyttää frak-

morsian kääntyvät seurakuntaan päin,

kia myös päivällä. Kokonaisvaikutelma

nyt morsian sulhasen oikealla puolella.

morsiamen puvun kanssa on hyvä ottaa

M

huomioon.

tajan käsivarresta. Sulhanen odottelee

Morsiamen hääpuku on usein valkoi-

kirkon etuosassa ja lähtee häämars-

nen tai vaalea. Hiuksilleen morsian

sin alkaessa morsianta vastaan. Kirkon

voi halutessaan valita hunnun, hatun,

keskivaiheilla saattaja luovuttaa mor-

kukkakoristeen tai kruunun.
Sulhanen pukeutuu tavallisesti mus-

siamen sulhaselle.

mäisinä morsiuspari ja häitten järjes-

Hääjuhlapaikalla
Kirkosta hääjuhlataloon siirtyvät ensim
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Musiikki

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan

he, Kiitos ja ylistys sekä Vuodenajat.

taan enemmän musiikkia, sopiva paikka

jumalanpalvelus, joten siinä käytettävä

Vihkilaulut ovat virsikirjan liiteosastos-

hengelliselle laululle tai soitinmusiikille

musiikki on hengellistä. Toimituksessa

sa (numerot 815–824).

on esimerkiksi raamatunluvun ja pu-

täjät. Vieraat onnittelevat vihkiparia, ja

Häätavoista on saatavissa yksityis-

on hyvä olla ainakin yksi virsi tai vihki-

Suositeltavin paikka virrelle vihki-

heen välissä.

vihkiparin vanhemmat ottavat vieraat

kohtaista tietoa erilaisista käytösop-

laulu. Sopivia virsiä on virsikirjassa esi-

toimituksessa on heti avioliiton vahvis-

Häämusiikkia voi kuunnella osoit-

vastaan. Kirkossa onnitteleminen ei ole

paista.

merkiksi kohdissa Avioliitto, Koti ja per-

tamisen jälkeen. Jos toimitukseen halu-

teessa: www.oulunseurakunnat.fi/haat.
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Muistilista vihkiparille

- avioliiton esteiden tutkinta

- hääjuhlan ohjelma ja tarjoilu

- vihkipaikan, papin ja
kanttorin varaaminen

- käsiohjelmat
- bestman, kaaso, morsiusneidot

- kaksi todistajaa

O

Oulun aluekeskusrekisterin
muut seurakunnat:

www.alavieskanseurakunta.fi

www.liminganseurakunta.fi

www.sievinseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.lumijoenseurakunta.fi

www.siikalatvanseurakunta.fi

www.haapavedenseurakunta.fi

www.muhoksenseurakunta.fi

www.simonseurakunta.fi

www.hailuodonseurakunta.fi

www.nivalanseurakunta.fi

www.taivalkoskenseurakunta.fi

www.iinseurakunta.fi

www.oulaistenseurakunta.fi

www.tervolanseurakunta.fi

www.kalajoenseurakunta.fi

www.pellonseurakunta.fi

www.tornionseurakunta.fi

www.keminseurakunta.fi

www.posionseurakunta.fi

www.tyrnavanseurakunta.fi

www.keminmaanseurakunta.fi

www.pudasjarvenseurakunta.fi

www.utajarvenseurakunta.fi

www.kempeleenseurakunta.fi

www.pyhajoenseurakunta.fi

www.vaalanseurakunta.fi

www.kolari.seurakunta.net

www.pyhajarvenseurakunta.fi

www.ylitornionseurakunta

www.kuusamonseurakunta.fi

www.raahenseurakunta.fi

www.ylivieskanseurakunta.fi

www.karsamaenseurakunta.fi

www.reisjarvenseurakunta.fi

- juhlapaikan koristelu
- sormus / sormukset
- kuljetukset
- hääjuhlapaikan varaaaminen
- valokuvaus
- vieraslista ja kutsut

Yhteystiedot
Virastojen ajantasaiset yhteystiedot ovat seurakunnan/ seurakuntayhtymän verkkosivustolla.
Oulun aluekeskusrekisteri ja Oulun ev.-lut. seurakunnat

www.oulunseurakunnat.fi
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