Avioliittoon
vihkiminen

Rakkauden
suojassa
Vihkimisessä luvataan rakastaa toista
ja sitoudutaan jakamaan elämä hänen kanssaan.
Siinä on jotain ihmeellistä ja hienoa.
Kirkossa voitte solmia avioliiton ja pyytää sille Jumalan siunausta.
Voitte kutsua mukaan lähimmäisiänne iloitsemaan ja rukoilemaan kanssanne.
Seurakunnan työntekijät ovat mukana valmistelemassa tätä erityistä hetkeä.
Kirkollisen vihkimisen sijaan voidaan toimittaa
avioliiton siunaaminen tai kokoontua rukoilemaan avioliiton puolesta.
Suurin niistä on rakkaus.
- Raamattu, 1. Kor. 14:13

Avioliiton esteiden tutkiminen
Vihkimistä varten täytyy toimittaa avioliiton esteiden tutkinta.
Esteiden tutkinnalla varmistetaan, että kihlaparilla ei ole Suomen avioliittolaissa
säädettyjä esteitä avioliiton solmimiselle. Esteiden tutkinnan voi hoitaa verkossa,
asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse.
Avioliiton esteiden tutkinta-aika on seitsemän päivää. Jos toinen puolisoista on
ulkomaalainen, esteidentutkinta ohjataan maistraatin tutkittavaksi. Tällöin
selvittelyaika voi olla viikkojakin, joten kannattaa olla hyvissä ajoin liikkeellä.
Todistus on voimassa neljä kuukautta antamispäivästä lukien.
Todistus toimitetaan papille ennen vihkimistä. Jos esteiden tutkinta on suoritettu
maistraatissa, todistus on erityisen tärkeää toimittaa hyvissä ajoin papille kaste- ja
rippikoulutietojen tarkistamista varten.
Tällä todistuksella voi solmia avioliiton myös ulkomailla, jos vihkijä on
Suomen ev.lut. kirkon pappi, jolla on vihkimisoikeus kyseisessä maassa.
Ulkomailla tapahtuvasta vihkimisestä saa tarkempia ohjeita
Kirkkohallituksen ulkosuomalaistyön sivuilta www.evl.fi/maailmalla/
ulkosuomalaiset/perhejuhlat-ulkomailla/naimisiin-ulkomailla.
Lisätietoja avioliiton esteiden tutkinnasta löydät Lahden seurakuntayhtymän
nettisivuilta www.lahdenseurakunnat.fi/perhejuhlat/haat sekä
Lahden seurakuntien Keskusrekisteristä, yhteystiedot takasivulla.
Esteiden tutkinta verkossa: www.esteidentutkinta.f, www.hindersprovning.f

Kuulutukset
Esteiden tutkinnan yhteydessä sovitaan ilmoitetaanko avioliittoaikomuksesta ja/tai vihkimisestä seurakunnan jumalanpalveluksessa,
seurakunnan lehdessä tai verkkosivuilla. Vihkiparin avioliittoaikomus
eli ns. kuulutukset luetaan ennen vihkimistä parin toivomassa kirkossa
jumalanpalveluksen yhteydessä.

Vihkimisen edellytykset
Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa vihittävien pitää olla rippikoulun käyneitä
ev.lut. kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan tämän lisäksi vihkiä myös sellaiset parit,
joista toinen on ev.lut. kirkon jäsen ja toinen jonkin muun kristillisen kirkon tai
kristillisen uskontokunnan jäsen. Rippikoulun voi käydä myös aikuisena.
Kysy lisää seurakuntasi papilta.

Missä vihille?
Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös muualla kuin kirkossa,
esimerkiksi kotona, juhlapaikassa tai muussa teille sopivassa paikassa.
Seurakunnilla on monenlaisia juhliin ja vihkimiseen sopivia tiloja.
Lahden seurakuntien tiloissa toimitettavasta vihkimisestä ei peritä
tilavuokraa Lahden seurakuntien jäseniltä.
Vihkimisen voi toteuttaa niin haluttaessa myös hyvin yksinkertaisesti,
sillä vähimmillään riittää, kun paikalla on pappi, vihkipari ja kaksi todistajaa.
Vihkiminen on mahdollista järjestää myös esimerkiksi lapsen kasteen yhteydessä.

Vihkimisen varaaminen:
Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Nastolan ja
Salpausselän seurakuntatoimistot:
044 719 4629,
lahti.seurakuntatoimisto@evl.f.
Varauksen voi tehdä myös verkossa:
https://asiointi.lahdenseurakunnat.f

Avioliittoon vihkimisen kaava

Vihkiharjoitukset ja
papin tapaaminen
Kun vihkiminen lähestyy, vihkivä pappi ottaa teihin yhteyttä.
Voitte myös halutessanne olla itse yhteydessä pappiin.
Voitte yhdessä keskustella vihkimisen kulkuun liittyvistä toiveista
ja toimituksen luonteesta. Papin kanssa keskustellaan usein myös
esimerkiksi siitä, mikä teille on tärkeää tässä elämänvaiheessa,
parisuhteessanne ja toisissanne.
Papin kanssa voi myös harjoitella toimitusta etukäteen.
Jos vihkitilaisuutta harjoitellaan, voi läsnä olla muitakin,
esimerkiksi bestman, kaaso, vanhemmat.
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Johdantomusiikki
Alkusiunaus
Johdantosanat
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Kysymykset
Sormusrukous
Avioliiton vahvistaminen
Virsi/musiikki
Yhteinen esirukous
Isä meidän -rukous
Herran siunaus
Lähettäminen
Päätösmusiikki

Vihkikaavaa voidaan osittain muokata
haluamaanne suuntaan. Tästä kannattaa puhua
oman vihkipappinne kanssa. Vihkiminen voidaan
toimittaa esimerkiksi morsiusmessuna, jolloin
vihkimisessä vietetään ehtoollista. Musiikista on
myös hyvä puhua ajoissa kanttorin kanssa.
Lisää vihkimusiikista esimerkiksi sivulta
www.haamusiikki.info.

Sukunimen valinta
Vihkipari päättää yhdessä sukunimen valinnasta.
Pari ilmoittaa päätöksensä avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä.
Uusi nimilaki mahdollistaa erilaisia sukunimiyhdistelmiä,
joista on lisätietoa maistraatin (digi- ja väestöliiton) sivuilla:
dvv.f/avioliitto-ja-parisuhde

Vihkimisilmoitus ja -todistus
Pappi toimittaa vihkimisen jälkeen tiedon vihkimisestä keskusrekisteriin,
jossa tiedot rekisteröidään valtion väestötietojärjestelmään.
Parin ei tarvitse itse tehdä ilmoitusta vihkimisestä ja/tai
sukunimenmuutoksesta. Tiedot välittyvät automaattisesti eri viranomaisille.

Avioliiton siunaaminen
Jos avioliitto on solmittu muussa kristillisessä yhdyskunnassa,
ulkomailla tai maistraatissa, pari voi pyytää avioliiton siunaamista.
Siunaamisen kaava muistuttaa läheisesti avioliittoon vihkimisen kaavaa.

Rukous samaa sukupuolta
olevan avioparin kanssa
Samaa sukupuolta oleva aviopari voi järjestää rukoustilaisuuden yhdessä papin
tai muun kirkon työntekijän ja läheisten kanssa. Pariskunta voi miettiä yhdessä
kirkon työntekijän kanssa sopivaa tapaa toteuttaa juhlahetki.

Rukoushetki avioliittoon
vihkimisen vuosipäivänä
Avioliittoon vihkimisen vuosipäivänä, tai muulloinkin avioparin sitä
toivoessa, voidaan pitää rukoushetki. Rukoushetken voi viettää kirkossa,
perhepiirissä kodissa tai juhlapaikassa.

Yhteystiedot

Palvelupiste (Vapaudenkatu 6,
torin laidalla katutasossa)
avoinna ma–pe klo 9–15, to klo 9–16.
Postiosoite:
PL 84, 15111 Lahti.

Vihkimisen varaaminen:
Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven,
Nastolan ja Salpausselän seurakuntatoimistot
044 719 4629, lahti.seurakuntatoimisto@evl.f.
Hyödyllisiä linkkejä:
• lahdenseurakunnat.f/perhejuhlat/haat
• naimisiinkirkossa.f
• haamusiikki.info
• dvv.f/avioliitto-ja-parisuhde
• evl.f/ulkosuomalaiset
• esteidentutkinta.f
• hindersprovning.f

Taitto Jani Käsmä www.kasma.fi Kuvat Jussi Vierimaa

Avioliiton esteiden tutkinta:
Päijät-Hämeen seurakuntien
keskusrekisteri
044 719 4657,
lahti.keskusrekisteri@evl.f.

