Kirkollinen vihkiminen
Ohjeita ja vihjeitä

Salon seurakunta

Kirkollinen vihkiminen, seurakuntalaisen jäsenetu
*
*
*
*
*

Avioliitto voidaan solmia kirkollisesti, jos kihlakumppanit ovat rippikoulun käyneitä evankelisluterilaisen kirkon jäseniä tai jos toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan.
Kirkollinen vihkiminen ei ole sama asia kuin isot kirkkohäät! Kirkollisesti voidaan vihkiä,
vaikka läsnä olisi vain kaksi todistajaa.
Vihkiminen voidaan toimittaa muuallakin kuin kirkossa: esimerkiksi kotona, rantakalliolla tai
pienessä toimituskappelissa, jollainen on Salo-Uskelan seurakuntatalossa Kirkkokadulla.
Vihkitoimitus on maksuton.
Jos avioliitto on solmittu maistraatissa, voidaan haluttaessa toimittaa avioliiton kirkollinen
siunaaminen.

Esteettömästi eteenpäin
*
*
*

*

*

Vihkimistä edeltää avioliiton esteiden tutkinta, jossa seurakunnan jäsentiedoista tarkistetaan, ettei kumpikaan avioliittoon aikovista ole alaikäinen, ennestään naimisissa tai muuten
esteellinen.
Tutkintaa varten täytetään lomake, jonka molemmat avioliittoon aikovat allekirjoittavat.
Kätevimmin lomakkeen täyttö hoituu, jos kihlapari pääsee yhdessä käymään kirkkoherranvirastossa.
Tutkinta pitää hoitaa vähintään seitsemän päivää ennen vihkimistä, mieluummin jo muutamaa viikkoa aikaisemmin. Tutkinta on voimassa neljä kuukautta. Jos paria ei sinä aikana
vihitä, tutkinta raukeaa.
Vanhan tavan mukaan avioliittoon aikovien nimet ilmoitetaan ("kuulutetaan") seurakunnan
jumalanpalveluksessa ja heidän puolestaan rukoillaan. Perinteisesti on myös ollut tapana,
että kihlapari on läsnä jumalanpalveluksessa "kuulutusta" luettaessa. Kuulutus voidaan
lukea toisen tai molempien kotiseurakunnassa, tarvittaessa muussakin seurakunnassa esimerkiksi opiskelupaikkakunnalla. Lukupäivä(t) voidaan valita kihlaparille sopivaksi.
Avioliittoon vihittyjen nimet toimitetaan seurakunnasta myös paikalliseen sanomalehteen
kirkollisten ilmoitusten yhteydessä. Julkisuus on vapaaehtoista eli kirkkoherranvirastoon voi
ilmoittaa, ellei halua avioliittoaikomusta julkistettavaksi jumalanpalveluksessa tai vihkitietoa
lehteen.

Kirkon varaus ajoissa
*
*
*

Vihkiajan ja kirkon tai kappelin voi varata puhelimitse tai käymällä kirkkoherranvirastossa,
jonka yhteystiedot ovat takasivulla. Jos haluaa kirkkohäät ja niille erityisesti kesältä tietyn
päivän ja kellonajan, varaus kannattaa tehdä hyvissä ajoin.
Lauantaisin vihkimiset ajoitetaan yleensä alkamaan aikaisintaan klo 15.
Vihkiminen kestää tavallisesti 15–30 minuuttia, mutta kirkosta sille varataan aina aikaa
vähintään 45 minuuttia, jotta peräkkäisistä tilaisuuksista ei aiheutuisi sekaannusta
häävieraille eikä liikenneruuhkaa kirkon tienoille.

Pappi ja kanttori paikalle
*

*
*
*

Salon seurakunta järjestää papin ja kanttorin, jos vihkiminen tapahtuu seurakunnan
alueella. Henkilötoiveet otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon. Mikäli erityisiä
toiveita ei ole, vihkivä pappi on tiedossa noin kuukautta ennen vihkimistä ja kanttori viimeistään viikkoa ennen.
Jos vihkipari haluaa pyytää papin tai kanttorin muualta kuin omasta seurakunnasta, asia
pitää hoitaa itse ja ilmoittaa siitä myös kirkkoherranvirastoon.
Pappi ottaa hääpariin yhteyttä ja sopii vihkikeskustelusta yleensä vihkimistä edeltävällä viikolla. Vihkikeskustelussa puhutaan avioliiton merkityksestä ja sovitaan vihkikaavasta. Keskustelun yhteyteen voidaan järjestää vihkiharjoitus.
Häämarsseista, virsistä ja mahdollisesta muusta musiikista voi neuvotella kanttorin kanssa.
Tarvittaessa musiikkitoiveet voi jättää kirkkoherranvirastoon. Musiikin valinnassa pitää ottaa
huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne.

Kirkon koristelu
*
*

Vihkimistä varten seurakunta koristaa kirkon vihkiryijyllä ja alttarikukilla. Muusta koristelusta on hyvä sopia suntion kanssa.
Sellaisina päivinä, jolloin kirkossa on monta peräkkäistä vihkimistä, olisi kätevää ja
toivottavaa, että hääparit voisivat sopia yhteisestä koristelusta.

Oma nimi, toisen nimi vai molemmat?
Avioliiton esteiden tutkinnan yhteydessä kirkkoherranvirastosta
annetaan ohjevihkoset "Tietoa avioliittolaista" ja "Puolison ja lapsen
sukunimi" sekä sukunimen valintalomake. Lomake annetaan papille
vihkikeskustelun tai viimeistään vihkimisen yhteydessä.

Tieto avioitumisesta kulkee virkatietä
Pappi toimittaa vihkitodistuksen kirkkoherranvirastoon, josta tieto menee edelleen väestörekisteriin ja sitä kautta muun muassa Kelalle ja verottajalle.

Yhteystietoja
Kirkkoherranvirasto
Torikatu 6
avoinna ma-pe klo 9-15

Puhelimet:
(02) 774 5206
(02) 774 5208

Salon seurakunnan kirkot
Angelniemen kirkko
Halikon kirkko
Kiikalan kirkko
Kiskon kirkko
Kuusjoen kirkko
Muurlan kirkko
Perniön kirkko
Perttelin kirkko
Salon kirkko, Kirkkokatu 7
Suomusjärven kirkko
Särkisalon kirkko
Uskelan kirkko, Sairaalantie
Yliskylän kirkko (Perniö)

Kappeli
Salo-Uskelan seurakuntatalon kappeli, Kirkkokatu 6

