Rakkaus on kärsivällinen,
rakkaus on lempeä.
Rakkaus ei kadehdi, ei kersku,
ei pöyhkeile,
ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi omaa etuaan,
ei katkeroidu,
ei muistele kärsimäänsä pahaa,
ei iloitse vääryydestä vaan iloitsee
totuuden voittaessa.
Kaiken se kestää, kaikessa uskoo,
kaikessa toivoo,
kaiken se kärsii.
Rakkaus ei koskaan katoa.
Niin pysyvät nämä kolme: usko,
toivo rakkaus.
Mutta suurin niistä on rakkaus.
1. Kor 13:4–7 ja 13

Avioliittoon vihkiminen
Kuopion Tuomiokirkossa
www.kuopionseurakunnat.fi

TERVETULOA VIETTÄMÄÄN HÄÄJUHLAA
KUOPION TUOMIOKIRKKOON!
Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on luonteeltaan
jumalanpalvelus. Kaikkea vihkitoimitukseen liittyvää on hyvä
punnita tästä näkökulmasta. Kirkon yhteinen usko ilmenee
musiikissa, rukouksissa, raamatun teksteissä ja puheessa.
KIRKON VARAAMINEN JA AIKATAULU
Tuomiokirkko varataan tuomiokirkkoseurakunnan toimistosta,
Suokatu 22, A 4. kerros, ma - pe klo 9-15 p. 040–4848 248.
Vihkimiset suoritetaan 45 minuutin välein. Varsinaiseen
toimitukseen aikaa on 30 minuuttia. Tämä on tärkeää
huomata, kun toimituksen sisältöä suunnitellaan. Myös
vihkivän papin on otettava huomioon tämä rajoitettu aika
vihkipuhetta valmistaessaan. Morsiusmessuun, jossa vietetään
ehtoollinen, voidaan varata kaksi peräkkäistä aikaa.
PAPIN TAPAAMINEN JA VIHKIHARJOITUS
Vihkipappi on ensisijaisesti hääparin oman seurakunnan pappi.
Ne hääparit, jotka tulevat vihittäväksi Kuopion ulkopuolelta,
voivat pyytää vihkijää Tuomiokirkkoseurakunnasta tai muista
Kuopion seurakunnista.
Papin ja vihkiparin tapaaminen on luontevinta sopia
Tuomiokirkkoon. Harjoitus tapahtuu kirkon aukioloaikoina:
kesällä (15.6.-15.8.) klo 10-18 ja muina vuodenaikoina klo 10–
15. Tätä varten kirkko on varattava seurakunnan toimistosta.
Tapaamisessa vihittävät voivat yhdessä papin kanssa tutustua
vihkipaikkaan, suunnitella toimituksen kulkua, keskustella sen
sisällöstä ja avioliiton merkityksestä. Tähän tapaamiseen on
hyvä tuoda mukaan vihkiraamattu ja todistus siitä, että
avioliiton solmimiselle ei ole esteitä. Vihkimistä ei voi toimittaa
ilman tätä todistusta.
MUSIIKKI JA VIRRET
Kaikesta toimituksessa esitettävästä musiikista on sovittava
etukäteen kanttorin kanssa.
Seurakunnan toimistosta, p. 040- 4848 248, saa tietää vuorossa
olevan kanttorin. Vihkiminen alkaa johdantomusiikilla ja se
päättyy päätösmusiikkiin, useimmiten näissä soitetaan
häämarsseja. Tuomiokirkon sakaristossa on lainattavissa
äänitteitä seurakuntamestareilta, p. 040 4848 256, joissa on
kuultavissa vaihtoehtoisia häämarsseja. Mikäli vihkitilaisuuteen
toivotaan muita musiikkiesityksiä tai harvinaisempia
häämarsseja, niistä on sovittava kanttorin
kanssa viimeistään kolme viikkoa ennen vihkimistä.

Musiikkia valittaessa on otettava huomioon, minkälaiset
kappaleet ovat tyyliltään ja sanoituksiltaan kirkkoon ja
avioliittoon vihkimisen jumalanpalvelusluonteeseen sopivia.
Pääsääntönä voidaan pitää, että musiikki on sisällöltään
hengellistä. Myös klassinen instrumentaali-musiikki sopii
häämusiikiksi. Jos toivemusiikki ei sovi kirkkoon, sen voi
mainiosti esittää myöhemmin hääjuhlassa.
Esimerkkeinä vihkitilaisuuteen sopivista lauluista voidaan
mainita:
J. S. Bach:
Bist du bei mir (Mun kanssain käy)
César Franck:
Panis angelicus (Leivästä enkelten)
Franz Schubert:
Ave Maria
Martti Hela:
Nää nuoret yhtyvät pyhään liittoon
Oskar Merikanto: Oi kiitos sä Luojani armollinen
Vesa Erkkilä:
Rakastakaa toisianne
Vesa Erkkilä:
Siinä on rakkaus
Vesa Erkkilä:
Suurin niistä on rakkaus
Toivo Kirkkomäki: Häälaulu
Petri Laaksonen: Rakkauden liekki
Petri Laaksonen: Matkahymni
Tuomo Nikkola:
Kun on toisessa kädessä Jumala ja toisessa
olet sinä
Mika Piiparinen:
Rakkaus meille armon toi
Kari Tikka:
Rakkaus on!
(Viisi laulua Raamatun sanoihin)
Jarmo Portaankorva: Enkelin rukous
Esko Hartikainen: Rauha
Markku Pihlaja:
Siunatkoon teitä kaikkivaltias Jumala
Virsi on olennainen osa kirkollista avioliittoon vihkimistä.
Sopivia virsiä löytyy virsikirjasta mm. Avioliitto-osastosta (virret
238–241, 816-824) sekä Koti ja perhe – osastosta (464–471).
Suosittuja ovat myös jotkut nuorten virret, esim. 514 ”Anna
meille rauhasi” ja 517 ”Herra, kädelläsi” sekä jo kouluajoilta
tutut 125 ”Kosketa minua, Henki” ja 332 ”Herraa hyvää
kiittäkää”. Vuodenaikaa voi hyödyntää virsivalinnoissa;
kesähäihin sopii hyvin suvivirsi 571, ja vastaavasti talvella 30
"Maa on niin kaunis". Virrestä voi keskustella papin tai
kanttorin kanssa, jos itsellä ei ole valmiina virsiehdotusta.
Musiikkia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, että
mahdolliset esiintyjät järjestää ja kustantaa hääpari itse.
Solistin on otettava yhteyttä kanttoriin ja sovittava
mahdollisesta harjoituksesta.

VALMISTAUTUMISHUONE
Kirkon pääoven eteisen yhteydessä on valmistautumishuone,
jossa vihkipari tai morsian saattajineen voivat odottaa
vihkitoimituksen alkamista. Myös vihkimisen jälkeen vihkipari
voi mennä valmistautumishuoneeseen odottamaan
häävieraiden siirtymistä pääoven ulkopuolelle.
KIRKON KORISTELU
Vihkipäivänä Tuomiokirkon alttarilla on aina kukkia. Ne on
valittu ilmentämään omalta osaltaan kirkkovuoden ajankohdan
erityisluonnetta ja ne riittävät alttarin koristeluksi.
Mahdollisesta muusta koristelusta ja koristelun purkamisesta
huolehtivat häiden järjestäjät itse. Kirkkosalin on oltava
moitteettomassa kunnossa myös seuraavaa vihkitilaisuutta
varten. Siten esimerkiksi kukkien terälehtiä ei voi levittää kirkon
lattialle. Kirkkotilan koristeluun liittyvissä asioissa on otettava
yhteys tuomiokirkon seurakuntamestareihin,
puh. 040 4848 256.
VALOKUVAUS
Valokuvaus ja videointi ovat järjestettävä siten, että se
mahdollisimman vähän häiritsee vihkitoimitusta. Turhaa
liikkumista on vältettävä. Kirkon alttarialueella voi kuvata, ei
kuitenkaan alttarikaiteen sisäpuolella.
HÄÄVIERAIDEN TULEMINEN JA POISTUMINEN
On tärkeää, että aikatauluista pidetään kiinni ja kirkkoon
saapumiset ja poistumiset tapahtuvat joustavasti.
Vihkimisen päätyttyä häävieraat poistuvat pääovesta
(Kuninkaankatu). Riisin heittäminen kirkon edustalla on
kielletty.
Seuraavan vihkimisen häävieraat voivat tulla kirkkoon
välittömästi molemmista sivuovista (Minna Canthin katu ja
Kauppakatu). Häitä suunniteltaessa on käytännöllistä sopia
etukäteen, että paikalla on pari kolme henkilöä huolehtimassa
siitä, että häävieraat osaavat siirtyä sivuovista sisälle
kirkkosaliin.
Hyvä Jumala siunatkoon häävalmistelunne ja avioliittonne.

