Avioliittoon
vihkiminen
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"Paina minut sinetiksi
sydäntäsi vasten,
pane sinetiksi ranteesi
nauhaan."
Laulujen laulu 8:6

Avioliiton solmiminen – siunausta elämäänne
Avioliitto on Jumalan antama lahja ja tehtävä. Sen pyhyys nousee siitä tiedosta ja
tunteesta, että toisissanne olette löytäneet rakkauden. Pyhyys on myös sitä,
että olette Jumalan kasvojen ja teille tärkeitten ihmisten edessä rukoillen
tunnustamassa, että toisissanne olette vastaanottaneet Jumalan lahjan.
Avioliittoon vihkiminen on yhteisen elämän suuri juhlahetki. Kirkollinen avioliittoon
vihkiminen on sekä yhteisöllinen tapahtuma että pyhä toimitus. Siinä sitoudutte
julkisesti toisiinne ja yhteiselle elämällenne pyydetään Jumalan siunausta.

Kirkollisen vihkimisen edellytykset
Rippikoulun käyneet kirkon jäsenet voidaan vihkiä kirkollisesti avioliittoon. Jos
rippikoulu on käymättä ja avioliitto halutaan solmia kirkossa, voi rippikoulun käydä
myös aikuisena. Lisätietoja saa Espoon seurakuntien palvelukeskuksesta tai
espoonseurakunnat.fi/aikuisrippikoulu.
Kirkollisesti avioliittoon voidaan vihkiä myös pariskunta, joista toinen on Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon jäsen ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon
tai uskontokuntaan kuuluva. Kristillinen vihkiminen voidaan toimittaa myös silloin,
kun toinen kihlakumppaneista kuuluu ulkomailla toimivaan kristilliseen kirkkokuntaan.
Digi- ja väestötietovirastossa solmittu avioliitto voidaan siunata kirkossa. Avioliiton
kirkollinen siunaaminen on tilaisuutena hyvin samankaltainen kuin vihkiminen.
Samaa sukupuolta olevat pariskunnat solmivat avioliiton Digi- ja väestötietovirastossa. Avioliiton esteiden tutkinta voidaan niin ikään hoitaa Espoon seurakuntien
palvelukeskuksen rekisteripalveluissa. Pariskunta voi pyytää pappia tai muuta kirkon
työntekijää rukoilemaan heidän ja kutsuvieraiden kanssa omassa rukoushetkessä.
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Ajankohta ja paikka
Vihkimisen valmistelu alkaa usein hyvissä ajoin ajankohdan ja paikan varaamisella.
Vihkikirkko, pappi ja kanttori varataan Espoossa seurakuntien palvelukeskuksessa ja
Espoon ulkopuolella sen seurakunnan kirkkoherranvirastosta, jonka alueella haluttu kirkko on. Vihkiminen voidaan toimittaa myös muussa sopivassa paikassa, kuten
kotona, luonnon keskellä tai erilaisissa juhlatiloissa.
Ennen kirkollista vihkimistä vihkiparin tulee pyytää kotiseurakunnastaan avioliiton
esteiden tutkinta. Espoolaiset hoitavat asian Espoon seurakuntien palvelukeskuksessa tai käyttämällä sähköistä esteidentutkintapalvelua (esteidentutkinta.fi).
Todistuksen tästä saa aikaisintaan seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä
ja se on voimassa neljä kuukautta. Todistus lähetetään joko kirje- tai sähköpostina
ja se tulee antaa vihkivälle papille.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto
Pariskunta voi pyytää pappia tai muuta kirkon työntekijää rukoilemaan heidän ja
kutsuvieraiden kanssa. Kaikki Espoon kirkot ja kappelit ovat varattavissa rukousta
varten.
Rukouksessa kiitetään Jumalaa rakkaudesta ja elämän lahjoista sekä pyydetään
puolisoille voimaa kunnioittaa toisiaan. Rukous on kristittyjen tapa pysähtyä
Jumalan hyväksyvän ja rakastavan katseen alle kaikissa elämäntilanteissa.
Rukoukselle ei ole virallista kaavaa. Kirkon työntekijä voi rukoilla vapaasti tai käyttää
kirkon rukousperinteeseen kuuluvaa aineistoa. Pariskunta voi miettiä yhdessä
kirkon työntekijän kanssa juuri heille sopivaa tapaa rukoukseen. Esimerkki
rukoushetken sisällöstä: espoonseurakunnat.fi/rukoushetki. Tilaisuuden voi varata
Espoon seurakuntien palvelukeskuksen varauspalveluista.
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Esirukous messussa
Solmittavan avioliiton puolesta voidaan rukoilla seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Asiasta voidaan sopia palvelukeskuksessa avioliiton esteiden
tutkimisen yhteydessä. Mikäli avioliiton esteet on tutkittu Digi- ja väestötietovirastossa, tulee pariskunnan olla itse yhteydessä paikalliseen seurakuntaan ja sopia
asiasta. Avioliittoon aikomisesta ilmoitetaan myös seurakuntien lehdessä, jos kihlapari niin haluaa.

Vihkitoimituksen suunnittelu
Pappi ottaa vihkipariin yhteyttä hyvissä ajoin ennen vihkimistä. Hän sopii parin
kanssa ajan vihkikeskusteluun, jossa käydään läpi toimituksen kulku, käytännön kysymykset ja tarvittaessa myös harjoitellaan. Vihkitoimitus on jumalanpalvelus, joka
koostuu raamatunluvusta, papin vihkipuheesta, rukouksesta, kysymyksistä vihittäville sekä yleensä myös yhteisestä virrestä ja muusta musiikista. Koko toimituksen
perusta on siinä, että paikalla olevat ihmiset pyytävät siunausta solmittavalle liitolle.

Tilaisuuden musiikki
Toimituksessa käytettävästä musiikista sovitaan yhdessä kanttorin kanssa
tilaisuuden kokonaisuus huomioonottaen.
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Vihkitoimituksen kulku

Pienet häät

Häämarssi

Häille ei aina tarvita isoja puitteita, vaan
vihkiminen voidaan toimittaa myös
pienimuotoisesti. Pienet häät voi toteuttaa vaikka arkena kappelissa, kirkossa,
kotona tai luonnossa kahden todistajan
läsnä ollessa.

Alkusiunaus ja johdantosanat
Raamatunlukua,
lukijana voi olla ystävä tai sukulainen
Rukous
Raamatunlukua,
lukijana voi olla ystävä tai sukulainen
Puhe
Kysymykset
Sormusrukous
Sormuslupaukset
Avioliiton vahvistaminen
ja aviopuolisoiden siunaaminen
Vihkivirsi
Yhteinen esirukous
Isä meidän
Herran siunaus
Päätösmusiikki
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Vihkimisen jälkeen
Kristilliseen avioliittoon vihkiminen
lähettää avioparin yhteiseen elämään
Jumalan siunauksen varassa. Seurakunnan lahjaksi antama vihkiraamattu kertoo Jumalan rajattomasta rakkaudesta,
joka sulkee suojaansa avioparin
”niin hyvinä kuin pahoina päivinä”.
Jumala ei kuitenkaan jää juhlahetkeen ja
kirkkoon, vaan hän lupaa olla omiensa
kanssa joka päivä. Avioliiton arki toteutuu Jumalan ja keskinäisen rakkauden
voimassa.

"Niin pysyvät nämä kolme:
usko, toivo, rakkaus.
Mutta suurin niistä
on rakkaus."
1 Kor. 13:13
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Avioliittoon vihkimisen järjestelyt Espoon seurakunnissa
Avioliittoon vihkimiseen tarvittavat varaus- ja esteiden tutkintapalvelut
hoidetaan Espoon seurakuntien palvelukeskuksesta. Toistaiseksi palvelemme
ainoastaan puhelimitse sekä sähköisesti koronatilanteesta johtuen.
Varauspalvelut: avioliittoon vihkiminen
p. 09 8050 2601
varauspalvelut.espoo@evl.fi
Rekisteripalvelut: avioliiton esteiden tutkinta
p. 09 8050 2600
keskusrekisteri.espoo@evl.fi
Päivystävä pappi
p. 09 8050 2602

Osoite
Kirkkokatu 1, 02770 Espoo
PL 200, 02771 Espoo
Puhelinpalvelu avoinna:
ma–ti klo 9–15
ke–to klo 9–12
pe suljettu
Tarkista poikkeusajat
espoonseurakunnat.fi
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