Minun käskyni on tämä:
rakastakaa toisianne,
niin kuin minä olen
rakastanut teitä.
Joh. 15:9 –12

Jyväskylän seurakunnan

Opas vihkimisen järjestelyihin

Avioliittoon vihkiminen

K

ristillisen uskomme mukaan avioliitto
on Jumalan asettama. Jumala on tarkoittanut ihmisen elämään toisen kanssa. Avioliitto on perheen perusta. Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon pari on sitoutunut keskinäisellä lupauksella. Kristillinen avioliitto solmitaan Jumalan kasvojen edessä. Keskeistä vihkimisessä on Raamatun tekstien lukeminen, yhteinen rukous sekä Jumalan siunauksen pyytäminen avioparille ja heidän kodilleen.

Kirkollinen vihkiminen on luonteeltaan seurakunnan jumalanpalvelus, joka etenee papin
johdolla kirkkokäsikirjan mukaisesti. Toimitukseen on kaksi kaavaa, joista morsiusmessu
sisältää ehtoollisen. Molemmissa kaavoissa on
vaihtoehtoisia kohtia, joista voi rakentaa tilanteen mukaan joko lyhyemmän tai pidemmän
toimituksen.

Avioliiton siunaaminen

J

os avioliitto on solmittu siviiliviranomaisen
edessä tai muun kuin evankelis-luterilaisen
kirkon käytännön mukaisesti, avioliitto voidaan siunata myös evankelis-luterilaisen kirkon
perinteen mukaisesti niin haluttaessa. Avioliiton siunaaminen muistuttaa pitkälti kirkollista

vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa. Avioliiton siunaamisen kaavassa ei
ole sormusrukousta eikä sormuslupauksia. Siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa tai muualla sen mukaan kuin pappi ja siunattavat sopivat.

Papin ja kanttorin varaaminen

J

yväskylän seurakunnassa tavoitteena on, että
vihkimisen suorittaisi ensisijaisesti oman
alueseurakunnan pappi. Mikäli oman alueseurakunnan pappia ei ole käytettävissä kyseisenä ajankohtana, toimitukseen tarjotaan viereisen
alueseurakunnan pappia, jolle ajankohta sopii.
Seurakunnan jäsenellä on kuitenkin oikeus saada kirkolliseen toimitukseen toivomansa oman
seurakunnan pappi, jollei pakottava syy sitä estä.

Kanttoreihin sovelletaan samaa käytäntöä kuin
pappien kohdalla. Papin ja kanttorin varaamisesta sovitaan kirkkoherranvirastossa.
Papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat
maksuttomia. Mikäli halutaan pappi tai kanttori jostakin muualta kuin omasta seurakunnasta,

tulee vihkiparin itse pyytää häntä. Tästä järjestelystä tulee ajoissa ilmoittaa kirkkoherranvirastoon. Tällöin mahdollisista matkakuluista huolehtii häiden järjestäjä.
Ennen avioliittoon vihkimistä sovitaan yleensä
tapaamisesta vihkipapin kanssa. Morsiuspari käy
vihkikaavan lävitse yhdessä papin kanssa toimituskeskustelussa. Papin kanssa voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen. Kanttorin kanssa
sovitaan vihkitoimituksessa käytettävästä musiikista. Häneltä voi pyytää ehdotuksia tilaisuuden
musiikiksi. Hääpari voi kertoa kanttorille myös
omista toiveistaan. Musiikkivalinnoissa on kuitenkin hyvä huomioida kirkollisen vihkimisen
jumalanpalvelusluonne.

Avioliiton esteiden tutkinta

A

violiiton solmimista edeltää aina avioliiton esteiden tutkiminen. Siten varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu. Avioliiton solmimisen esteitä ovat muun
muassa alaikäisyys ja voimassa oleva avioliitto. Avioliitto ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken.

Avioesteiden tutkinnan voi suorittaa joko seurakunta, jossa jompikumpi kihlakumppaneista
on kirjoilla tai mikä tahansa maistraatti. Molemmissa tapauksissa vaaditaan tutkintapyyntölomakkeen täyttäminen ja molempien allekirjoitukset. Mikäli lomaketta ei allekirjoiteta esteiden tutkijan luona, on allekirjoitusten oltava
kahden henkilön oikeaksi todistamia.
Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä annetaan oikeudellista informaatiota avioliitto- ja
nimilaista sekä käytännön ohjeita vihkimiseen
liittyvistä järjestelyistä.
Mikäli avioliitolle ei ole laissa säädettyä estettä, kihlakumppaneille annetaan todistus vihkimistä varten aikaisintaan seitsemäntenä päivänä
esteiden tutkinnan pyytämisestä. Seurakunnassa suoritetun avioliiton esteiden tutkimisen todistus on noudettavissa kirkkoherranvirastosta
tai se postitetaan pyynnöstä tilaajan kotiin. Todistus on voimassa neljä kuukautta.

Avioliiton esteiden tutkintaa ei ole nykyisin välttämätöntä ”kuuluttaa” kirkossa tai ilmoittaa
lehdessä. Yhteisessä jumalanpalveluksessa lukemisen tarkoituksena on pyytää seurakunnan
esirukousta tulevien aviopuolisoiden ja avioliiton puolesta. Seurakunnassamme on käytäntönä lukea kihlaparin nimi esirukouksen yhteydessä Taulumäen kirkossa sekä oman
alueseurakunnan pääkirkossa sekä julkaista nimet paikallisissa lehdissä. Mikäli kihlapari ei halua jompaakumpaa tai kumpaakaan käytäntöä
toteutettavan, tulee siitä ilmoittaa avioliiton esteiden tutkintapyynnön jättämisen yhteydessä.
Nimet voidaan halutessa ilmoittaa myös kihlaparin haluamassa jumalanpalveluksessa.
Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että
molemmat vihittävät ovat rippikoulun käyneitä
evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä tai toinen
on rippikoulun käynyt evankelis-luterilaisen
kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen kirkkokuntaan.

Vihkimispaikat

E

vankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihkiminen toimitetaan kirkossa,
kappelissa tai muussa erikseen sovittavassa paikassa vähintään kahden oikeustoimikelpoisen todistajan läsnä ollessa. Vihkipari kutsuu todistajat.

Kirkko tai kappeli on syytä varata riittävän ajoissa. Valokuvaamisesta kirkossa on sovittava vihkivän papin kanssa. Kirkoissa on viikonloppuisin
alttarilla kukat. Omien koristelujen osalta pyydetään ottamaan yhteyttä asianomaisen kirkon
vahtimestariin.
Avioliittoon vihkiminen tai avioliiton kirkollinen siunaaminen voidaan järjestää seuraavissa
Jyväskylän seurakunnan kirkoissa:
• Taulumäen kirkko
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huhtasuon kirkko
Kaupunginkirkko
Keltinmäen kirkko
Korpilahden kirkko
Kuokkalan kirkko
Palokan kirkko
Säynätsalon kirkko
Tikkakosken kirkko
Vaajakosken kirkko

Lisäksi vihkipaikkana voivat olla:
• Alueseurakuntien
seurakuntakeskukset
ja seurakuntakodit
• Vesalan riihikirkko
• Koivuniemen kappeli
• Pappilan kappeli

Seurakunnan tilojen sekä papin ja kanttorin
varaaminen tapahtuvat kirkkoherranvirastossa.
Korpilahdella tapahtuvista vihkimisistä voidaan
sopia myös Korpilahden alueseurakunnan toimistossa.
Riisin ja kukkien heittäminen kirkkojen ulkopuolella on kielletty.

Tellervonkatu 5 • 40100 Jyväskylä
puh. (014) 636 611 (neuvonta)
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Postiosoite: Jyväskylän seurakunta
PL 103 • 40101 Jyväskylä

Toimitusten ja tilojen varaukset
KIRKKOHERRANVIRASTO
Tellervonkatu 5, Jyväskylä
puh. 050 363 2300
Avoinna ma – pe klo 9 – 15.30
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
KORPILAHDEN ALUESEURAKUNTA
Korpilahden palvelupiste
Kirkonmäentie 1
puh. 050 557 9012
Avoinna ti ja to klo 9 – 12

jyvaskylanseurakunta.fi
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ALUESEURAKUNNAT
Huhtasuon, Keltinmäen, Keskustan,
Korpilahden, Kuokkalan, Palokan,
Säynätsalon, Tikkakosken ja
Vaajakosken alueseurakunta

