Arvoisa kihlapari
Onnea ja Jumalan siunausta elämänne tärkeään vaiheeseen!
KIRKOLLINEN AVIOLIITTOON VIHKIMINEN TAI AVIOLIITON KIRKOLLINEN
SIUNAAMINEN
Keskeistä kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä on Raamatun tekstien lukeminen, yhteinen rukous sekä
Jumalan siunauksen pyytäminen teille ja kodillenne. Vihkijänä pappi vahvistaa liiton, johon sitoudutte
julkisesti keskinäisellä lupauksellanne. Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa avioliittoon vihittävien
tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollisesti voidaan vihkiä myös sellainen pari, jossa
toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai
kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. Vihkimistilaisuuteen tarvitaan lisäksenne kaksi 15
vuotta täyttänyttä todistajaa. Todistajat voivat olla esimerkiksi sukulaisianne tai ystäviänne tai voitte
pyytää todistajat seurakunnasta. Jos solmitte avioliittonne siviiliviranomaisen edessä tai muun kuin
evankelis-luterilaisen kirkon käytännön mukaisesti, avioliittonne voidaan halutessanne myös siunata
kirkkomme perinteen mukaisesti. Lisätietoja löydätte seurakuntien nettisivuilta (yleisimmin otsikkojen
”Perhejuhlat” ja ”Häät” alta) ja kirkon nettisivulta naimisiinkirkossa.fi.

YHTEYS SEURAKUNTAAN
Kotiseurakuntanne papin, kanttorin ja suntion palvelukset ovat teille maksuttomia ja heidät voi varata
kirkkoherranvirastosta. Seurakuntien yhteystiedot ovat tämän kirjeen kääntöpuolella. Mikäli haluatte
papin tai kanttorin jostakin muualta kuin omasta seurakunnasta, voitte itse pyytää häntä ja vastata hänen
matkakuluistaan.
Kotiseurakuntanne lahjana saatte vihkiraamatun, johon voitte tallentaa perheenne vaiheita. Kirkko haluaa
tukea teitä avioliitossanne erilaisten tapahtumien, kurssien ja palveluiden kautta. Lisätietoja löydätte
seurakuntanne nettisivuilta.

TOIMITUSKESKUSTELU JA VIHKIHARJOITUS
Ennen avioliittoon vihkimistä teidän on syytä tavata vihkivä pappi ja käydä hänen kanssaan keskustelu
siitä, mitä toimitukseen kuuluu. Puhettaan varten vihkijä on myös kiinnostunut elämäntarinoistanne.
Vihkiharjoitus on syytä sopia siten, että kaikki ne henkilöt, joilla on jokin tehtävä toimituksessa (esim.
kaaso/bestman tekstinlukijana, isä morsiamen saattajana, kummitäti rukoilijana, jne) pääsevät yhtä aikaa
paikalle.

AVIOLIITTOAIKOMUKSEN JA VIHKITIEDON JULKISTAMINEN
Esteiden tutkinnan yhteydessä merkitsitte kantanne siihen, ilmoitetaanko avioliittoaikomuksestanne (ns.
kuulutukset) ja/tai vihkimisestänne seurakunnan jumalanpalveluksessa tai seurakunnan käyttämässä
lehdessä. Tällöin ilmoititte seuraavat julkistamista koskevat tiedot: paikka, päivämäärä ja kyllä/ei
lehdessä.

Mikäli aiemmin ilmoitettuun tulee muutoksia, otattehan yhteyttä suoraan siihen seurakuntaan, johon
pyysitte tietojen julkistamista. Huomaattehan myös, että seurakuntien käytännöt ilmoitusten
julkaisemisessa lehdissä ja niiden lukemisessa jumalanpalvelusten yhteydessä vaihtelevat. Osa
jumalanpalveluksista saatetaan lähettää ja tallentaa erilaisissa sosiaalisen median kanavissa, televisiossa tai
radiossa.

RATKAISU SUKUNIMESTÄ
Avioliiton esteiden tutkinnassa on tarkistettu, ovatko pyynnössä ilmoittamanne sukunimet tai
sukunimiyhdistelmät lainmukaisia muutoksia vihkimisen yhteydessä. Teillä on kuitenkin vihkimisen
yhteydessä mahdollisuus ilmoittaa vihkijälle, että ette haluakaan sukunimen muutosta, vaan säilytätte
nykyiset sukunimenne. Muut nimivaihtoehdot eivät ole mahdollisia vihkimisen yhteydessä. Valittu
sukunimi tai sukunimiyhdistelmä merkitään väestötietojärjestelmään vihkimisen jälkeen muutaman
arkipäivän kuluessa.

LÄHETÄMME OHESSA PYYTÄMÄNNE TODISTUKSEN
Todistus suoritetusta avioliiton esteiden tutkinnasta on voimassa neljä kuukautta sen antamisen
päivämäärästä (jos määräaika on kulunut umpeen, vihkiminen voidaan toimittaa vasta sen jälkeen, kun
avioliiton esteet on tutkittu uudelleen). Antakaa todistus vihkijälle, joka täydentää sen
vihkimisilmoitukseksi ja toimittaa sen rekisteröitäväksi. Tiedot näkyvät viranomaisjärjestelmissä
muutaman arkipäivän kuluttua vihkimisestä. Erillisen vihkitodistuksen saatte vain pyytäessänne.
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