Minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät,
sinne minäkin jään.
(Ruut 1:16)

Voit tulostaa nämä esiteohjeet vastaisen
varalle valitsemalla Tiedosto-valikosta
Tulosta. Tulosta esite painamalla Enternäppäintä.

Onnittelut

ESITTEEN LUOMINEN

ja mitä parhaimmat siunauksen toivotukset teille, jotka olette
saaneet keskinäisen rakkauden lahjan.

Tämän mallin avulla voit luoda ammattimaisen
esitteen.
Ihmisen elämässä on vain harvoja asioita, jotka jäävät

mieleen yhtä hyvin kuin hääpäivä. Usein sitä on valmisteltu
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Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto
Ronkaalankuja 3
044-7698230

Seurakuntakodin keittiö
044-7698223

Papit
Kirkkoherra Kari Tiirola
044-7698233, kari.tiirola@evl.fi
Kappalainen Mika Katajamäki
044-7698234, mika.katajamaki@evl.fi
Seurakuntapastori Kaija Tiirola
044-7698237, kaija.tiirola@evl.fi

Kanttori
Katri Syrjäniemi
044-7698245, katri.syrjaniemi@evl.fi



OPAS HÄITÄ
SUUNNITTELEVILLE¤

Mihin otetaan yhteyttä?
Vihkimisestä voi sopia ottamalla yhteyttä
kirkkoherranvirastoon tai suoraan siihen pappiin, jota
toivotaan vihkipapiksi.

ESITTEEN
MUKAUTTAKuulutukset

Ennen vihkitoimitusta voidaan papin kanssa sopia
vihkitoimituksen harjoittelu, jossa vihkitoimitus käydään läpi.
Vihkikaavaan voi etukäteen tutustua internetissä osoitteessa:

evl.fi/avioliitto

Ennen vihkimistä täytyy vihkiparin jättää kuulutus - eli
virallisemmin avioliiton esteiden tutkintapyyntö. Pyynnön voi
tehdä jommankumman kihlakumppanin kotiseurakunnan
kirkkoherranvirastossa. Pyyntö täytyy lain mukaan jättää
vähintään viikkoa ennen aiottua hääpäivää. Todistuksen
asiasta saa siis aikaisintaan seitsemäntenä päivänä pyynnön
jättämisen jälkeen. Kuulutukset ovat voimassa neljä
kuukautta. Jos kihlakumppani on ulkomaalainen, kannattaa
pyyntö jättää hyvissä ajoin, koska erilaisten todistusten
saaminen voi kestää jopa viikkoja. Kuulutukset tavallisesti
luetaan erikseen sovittavan messun esirukouksessa, jossa
myös rukoillaan tulevan vihkiparin puolesta.

Voit lisätä vaihdon valitsemalla Lisäävalikosta Vaihto. Valitse jokin vaihtoehto.

Vihkitoimituksen musiikki
Toimituksen musiikista on hyvä olla etukäteen yhteydessä
kanttorin kanssa. Hänen kanssaan voi neuvotella
häämarssista, virsistä sekä mahdollisesta muusta musiikista.
Vihkitoimituksen musiikkia suunniteltaessa on syytä ottaa
huomioon toimituksen jumalanpalvelusluonne. Jos
suunniteltu musiikkikappale mietityttää, kannattaa asiasta
keskustella kanttorin kanssa. Kannattaa myös huomata, että
eri seurakunnissa käytännöt musiikin suhteen vaihtelevat.

Hääjuhla
Seurakunnalla on hääjuhlia varten tarjolla seurakuntakoti ja
Honkaniemen leirikeskus. Seurakunnan tilojen käytöstä voi
sopia kirkkoherranvirastossa. Tarjoilusta tulee ottaa yhteyttä
seurakuntakodin keittiöön. Mikäli pappi ja/tai kanttori
halutaan kutsua mukaan hääjuhlaan, siitä on hyvä kertoa
etukäteen esim. vihkiharjoituksissa.

Kirkollisen avioliiton edellytykset
Vihkipari voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kumppanit ovat
rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen
onnistuu myös siinä tapauksessa, että vain toinen on
luterilaisen kirkon jäsen, mutta toinenkin kumppaneista
kuuluu johonkin kristilliseen kirkkoon.

Pappi ja kanttori
Vihkiparilla on oikeus pyytää vihkipapiksi toivomaansa
seurakunnan virassa olevaa pappia, joka on työvuorossa.
Mikäli vihkipari haluaa vihkijäksi jonkun muun kuin
Haapajärven seurakunnan virassa olevan papin, heidän täytyy
ottaa yhteyttä suoraan kyseiseen pappiin. Tällöin tulee
varautua maksamaan hänen matkakulunsa. Sama koskee
myös kanttoria. Seurakunta huolehtii automaattisesti
kanttorin varauksen silloin, kun häitä vietetään kirkossa.
Oman seurakunnan papin ja kanttorin palvelut ovat
luonnollisesti maksuttomia.

Vihkitoimitus
Vihkiminen voidaan toimittaa kirkossa, Olkkolan kirkossa,
seurakuntakodin Marian kappelissa, vihkiparin kotona tai
jossakin muussa sopivassa paikassa. On syytä huomata, että
kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa myös hyvin
yksinkertaisesti vain vihkiparin, papin ja kahden todistajan
läsnä ollessa. Kirkollinen vihkiminen on aina luonteeltaan
jumalanpalvelus, jossa varsinaisen vihkitoimituksen lisäksi
luetaan Jumalan sanaa sekä rukoillaan vihkiparin sekä heidän
tulevaisuutensa puolesta. Vihkiminen voidaan toimittaa myös
ns. morsiusmessuna, jolloin toimitukseen sisältyy myös
ehtoollinen. Ehtoollinen voidaan jakaa koko hääväelle tai
pelkästään vihkiparille.

Avioliiton siunaaminen
Jos avioliitto on toimitettu siviilivihkimisenä, se voidaan
jälkeenpäin siunata kirkollisesti. Toimitus on hyvin
samantapainen kuin kirkollinen vihkiminenkin, mutta
varsinainen avioliittoon vihkimisosa jää luonnollisesti pois.

www.haapajarvenseurakunta.fi

www.haapajarvenseurakunta.fi

