Avioli t oon vihkiminen
Naantalin seurakunnassa

Hyvä avioliittoa suunnitteleva pari!
Olette ottamassa tärkeän askeleen elämän polulla, onnea päätöksestänne!
Tästä esitteestä saatte tarkempaa tietoa avioliittoon vihkimisestä
Naantalin seurakunnassa.

Vihkiaikojen varaus
Vihkiaikoja voi varata seuraavalle vuodelle kirkkoherranvirastosta 3.6.
alkaen, puhelimitse 4.6. alkaen. Kirkkoherranvirasto on avoinna ma-pe klo
9-13 (kesäkuukausina suljettu ma ja ke). Yhteystiedot: Piispantie 2, Naantali
/ p. 040 1308300.
Vihkimisen toimittavat vuorossa oleva pappi ja kanttori. On myös
mahdollista pyytää omaa, tuttua pappia tai kanttoria vihkimiseen. Muista
ilmoittaa siitä vihkivarausta tehdessäsi tai hyvissä ajoin ennen vihkimistä.
Kesän osalta pappien ja kanttoreiden työvuorot ovat selvillä viimeistään
huhtikuun loppupuolella. Voitte tiedustella yhteystietoja
kirkkoherranvirastosta.

Vihkiajat ja kirkon vuokra
Naantalin kirkko: pe klo 16; la klo 15, 16 ja 17
Velkuan kirkko: la klo 16.30

Huomioittehan tämän aikataulun häitä suunnitellessanne (vihkimisen
kesto, valokuvaus jne). Seuraavan vihkitoimituksen valmistelijat tulevat
usein kirkkoon 15-20 minuuttia ennen tilaisuuden alkamista.
Kirkko on maksuton naantalilaisille vihkipareille sekä
ulkopaikkakuntalaisille, joiden vanhemmista joku on Naantalin,
Merimaskun tai Rymättylän seurakunnan jäsen. Vuonna 2018 kirkon vuokra
ulkopaikkakuntalaisille on ollut 90 euroa. Avioliittoon vihkiminen voi
tapahtua myös muualla kuin kirkossa; esimerkiksi juhlapaikalla tai kotona.

Avioliiton edellytykset ja esteiden tutkinta
Jotta häät kirkossa ovat mahdolliset, tulee vihittävien olla rippikoulun
käyneitä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Toinen vihittävistä
voi olla myös muun kristillisen uskontokunnan jäsen. Tällaisessa

tapauksessa asia tulee varmistaa hyvissä ajoin ennen vihkimistä
kirkkoherranvirastosta.
Vihkipari, jonka kumpikaan osapuoli ei ole evankelis-luterilaisen kirkon
jäsen, ei voi saada kirkollista vihkimistä. Tällaisessa tilanteessa kuitenkin
avioliiton siunaaminen on mahdollista ja sitä edeltää yleensä avioliiton
solmiminen maistraatissa.
Ennen vihkimistä suoritetaan avioliiton esteiden tutkinta, jossa
varmistetaan vihkimisen yleisten edellytysten täyttyminen. Avioliiton
esteiden tutkinta on voimassa 4 kk. Se on tehtävä vähintään 7 vrk ennen
vihkimistä.
Avioliiton esteet tutkitaan kotiseurakunnassa. Virastoissa asioitaessa
molempien vihittävien on oltava paikalla ja allekirjoitettava tutkintapyyntö.
Avioliiton esteiden tutkintalomakkeet voi täyttää myös verkossa:
https://esteidentutkinta.fi/

Kuulutukset
Kun avioliiton esteiden tutkinta tehdään seurakunnassa, sen yhteydessä
sovitaan kuulutusten julkaisemisesta. Kuulutukset luetaan vihkiparin
toivomassa kirkossa (voi olla muukin kuin oman seurakunnan kirkko)
viimeistään vihkimistä edeltävänä sunnuntaina. Jos vihkipari antaa luvan,
Naantalin seurakunta ilmoittaa oman seurakuntansa jäsenten kuulutukset
myös Turun Sanomissa ja/tai Rannikkoseudussa.

Toimituskeskustelu
Vihkipappi tapaa hääparin ennen vihkitilaisuutta. Papin kanssa
tutustutaan, keskustellaan parin toiveista vihkimiseen liittyen ja käydään
läpi vihkimiseen liittyviä käytännön asioita. Papin kanssa voi keskustella
myös esimerkiksi sukunimen valinnasta.

Vihkitilaisuuden musiikki
Musiikillisina osuuksina vihkitilaisuuteen sisältyy perinteisesti sisääntulo- ja
lähtömusiikki eli "häämarssit" sekä virsi. Lisäksi vihkimiseen voi sisältyä
muuta sopivaa musiikkia, esimerkiksi ystävän tai sukulaisen esittämä laulu
tai instrumentaalikappale.

Vihkitilaisuuden musiikeista sovitaan aina hyvissä ajoin etukäteen kanttorin
kanssa. Harvinaisten tai erikoisten toiveiden ollessa kyseessä on hyvä
kertoa toiveistaan jo parikin kuukautta aikaisemmin. Kanttori ja pappi
auttavat mielellään myös virren valintaan liittyvissä asioissa.
Osoitteesta www.haamusiikki.info löytyy runsaasti erilaisia vaihtoehtoja
häämusiikiksi.

Käytännön järjestelyt
Mikäli vihkimisen toimittaa vieraileva pappi, vihkiharjoitusaika on varattava
kirkkoherranvirastosta. Vihkiharjoituksia ei voi järjestää ma ja ti
(seurakuntamestarien vapaapäivät).
Naantalin ja Velkuan kirkoissa on pieni valmistautumishuone, jossa
vihkipari voi odotella ennen tilaisuutta ja sen jälkeen. Alttarilla on kukat ja
kynttilät seurakunnan puolesta, muita kynttilöitä ei tilaisuudessa voida
käyttää. Naantalin kirkossa on käytössä myös vihkiryijy, jonka päällä
vihkipari seisoo toimituksen ajan.
Jos tilaisuuden jälkeen kirkon ovella heitetään jotakin sellaista (esim.
ruusun terälehtiä) josta piha jää epäsiistiksi, tulee nimetä vastuuhenkilöt,
jotka siistivät jäljet haravoiden heti tilaisuuden jälkeen. Riisin heittäminen
on kielletty. Esim. ruusun terälehtien heittämisen sijaan suosittelemme
saippuakuplien käyttöä, josta on saatu hyvää palautetta mm.
valokuvauksen osalta. Kirkon käytävämatoille ei saa ripotella ruusun
terälehtiä tms.

Pysäköinti Naantalin kirkon edustalla
Häitä suunnitellessa on syytä huomioida Naantalin kirkon läheisyydessä
olevien parkkipaikkojen rajallisuus ja tiedottaa siitä myös häävieraille.
Jonkin verran on yleistynyt käytäntö vieraiden kutsumisesta ensin
juhlapaikalle, josta järjestetään linja-autokuljetus kirkolle ja vihkimisen
jälkeen takaisin juhlapaikalle. Tämä on yksi tapa välttää kirkon lähellä
kesäaikana vallitseva parkkipaikkaongelma.
Liikuntarajoitteiset henkilöt voidaan tuoda Naantalin kirkon pääovelle ja
noutaa siitä tilaisuuden jälkeen, mutta kirkon edustalle autoa ei saa
pysäköidä edes inva-pysäköintiluvalla - kirkon pääovelle johtava tie on
pelastustie. Lisätietoa pysäköinnistä: www.naantalinseurakunta.fi/kirkotja-tilat.

Huomioittehan myös, että hautausmaan pysäköintialueella on erillisellä
merkillä varattu kuusi paikkaa, jotka on tarkoitettu vain kirkon ja
hautausmaan työntekijöille.
Siunausta hääjärjestelyihin – ottakaa rohkeasti meihin yhteyttä, kun tulee
kysyttävää!

Naantalin seurakunta

Yhteystietoja
Naantalin seurakunta
Piispantie 2, 21100 Naantali
Kirkkoherranvirasto on avoinna:
ma-pe klo 9-13
Toimistosihteerit
Outi Kattelus
040 130 8300
Jorma Laine
040 130 8301

outi.kattelus@evl.fi
jorma.laine@evl.fi

Papit
Jani Kairavuo, khra
Marja Saantola
Piia Klemi
Annukka Lindberg

040 130 8310
040 130 8311
040 130 8312
040 130 8313

jani.kairavuo@evl.fi
marja.saantola@evl.fi
piia.klemi@evl.fi
annukka.lindberg@evl.fi

Kanttorit
Miika Hartikainen
Elisa Murtoperä

040 130 8317
040 130 8318

miika.hartikainen@evl.fi
elisa.murtopera@evl.fi

Suntiot (Naantalin ja Velkuan kirkko)
Ilkka Puonti
040 130 8370

ilkka.puonti@evl.fi

