Häät Tammelan
kirkossa
Ohjeita hääparille

Hyvä hääpari,
Avioliittoon vihkiminen tai avioliiton siunaaminen on kaunis, arvokas ja
ikimuistoinen tapahtuma. Kirkossa se on juhlava jumalanpalvelus, jonka
toteuttamiseen osallistuvat seurakunnan työntekijöistä pappi, kanttori ja
suntio. Alla on muistilista asioista, jotka teidän on hyvä tietää, kun
suunnittelette häitä Tammelan kirkossa.

Kirkon varaaminen
· Häiden valmistelu alkaa vihkiajan varaamisella. Vihkiaika varataan
seurakuntasihteeriltä (ma-to klo 9-13, puh. 040 804 9550).
· Vihkiajat ovat lauantaisin klo 15, 16, ja 17 sekä muina aikoina
sopimuksen mukaan.
· Seuraavan kesän vihkiaikoja annetaan 1.8. alkaen. Talviaikoina tätä
rajoitusta ei ole.
· Avioliiton esteiden tutkinta on suoritettava ennen vihkimistä.

Toimituksen sisältö
Pappi ottaa yhteyttä hyvissä ajoin ennen vihkipäivää ja sopii ajan
vihkikeskustelulle. Siinä keskustellaan vihkiparin elämästä sekä sovitaan
toimitukseen liittyvistä käytännön seikoista.
·
·
·
·

Tekstinluku (kaaso / pappi)
Sormus (bestmanilla / sulhasella)
Saattaako morsiamen isä vai käveleekö vihkipari yhdessä
Tilaisuuden virret ja muu musiikki

Toimituksen kulku:
1. Alkumusiikki
2. Alkusiunaus

3. Johdantosanat
4. Rukous

5.
6.
7.
8.

Teksti
Puhe
Kysymykset & vastaukset
Sormusrukous (polvistuminen)
ja sormuksen pujottaminen
9. Avioliiton vahvistaminen ja
aviopuolisoiden siunaaminen

10. Virsi tai musiikkiesitys
11. Esirukous ja Isä meidän
12. Herran siunaus
13. Lähettäminen
14. Päätösmusiikki

Toimituksen musiikki
Häissä on tavallisesti saapumis- ja poistumismusiikit. Ne ovat perinteisesti
häämarsseja, kuten esimerkiksi Melartinin Prinsessa Ruusunen tai
Mendelssohnin häämarssi. Marssien sijaan voidaan käyttää myös monenlaista
muuta musiikkia. Kanttori auttaa mielellään musiikin valinnassa ja sen
toteutuksen pohdinnassa.
Häissä lauletaan 1-2 virttä. Virsikirjassa on tarjolla monenlaisia avioliittovirsiä.
Myös kiitosaiheiset virret sopivat hyvin häihin. Virsikirja.fi -sivustolla voi
tutustua useimpien virsien sanoituksiin ja melodioihin. Tässä muutamia
esimerkkejä yleisimmin käytetyistä häävirsistä:
241 Herra rakkaastani tunnen iloa
471 Hyvä Jumala, kiitän kodista
332 Herraa hyvää kiittäkää
571 Jo joutui armas aika

822 Se tuntee onnen syvän
(suvivirren melodia)
967 Nousta sain aamuun / engl.
Morning has broken

818 Kaiken hyvän antaja
Häihin voi sisältyä myös musiikkiesitys kirkossa. Urkujen lisäksi kirkossa on
edessä kuoriosassa sähköflyygeli. Laulumikrofoneja on myös saatavilla.
Tarvittaessa kanttori voi säestää esiintyjiä ja/tai auttaa musiikin valinnassa.
Häämarsseja voi kuunnella osoitteessa:
http://www.haamusiikki.info/musiikki.html

Muutamia käytännön ohjeita
· Vihkiparin tulisi saapua sakastiin (ovi kirkon itäpäädyssä) viimeistään 15
minuuttia ennen tilaisuuden alkua.
· Sisällä kirkossa ei saa heittää lattialle kukkien terälehtiä, sokerisydämiä tai
muitakaan koristeita, koska ne valitettavasti tahraavat ja sotkevat maton ja
lattian.
· Jos kirkkoon halutaan tuoda omia koristeita, ne tulisi tuoda noin 30
minuuttia ennen tilaisuutta ja poistaa välittömästi tilaisuuden jälkeen.
· Mikäli isä tai muu henkilö saattaa morsiamen, vaihdon on hyvä tapahtua
hääväen keskivaiheilla eikä kirkkotilan keskivaiheilla.
· Tilaisuuden päättyessä hääpari poistuu alttarilta ensin ja heidän jälkeensä
bestman ja kaaso, hääparin vanhemmat sekä muu lähisuku ja heidän
jälkeensä muu hääväki.
· Poistumismusiikin soidessa hääpari voi astella ovesta ulos ja kiertää sitten
kirkon sivuovelle odottamaan, että hääväki on poistunut ulkoportaille.
· Riisiä saa heittää kohtuudella kirkon ulkopuolella portailla. Riisipussit tulee
jakaa vasta ulkona, eteisessä ne sotkevat ja houkuttelevat lintuja ja oravia
sisään. Kotimaiset viljat liettyvät, joten niiden heitto on kielletty.

Yhteystietoja
Seurakuntasihteeri, ma-to klo 9-13, puh. 040 804 9550
Kirkkoherra Juha Koivulahti, puh. 040 804 9534, juha.koivulahti@evl.fi
Kappalainen Timo Leinonen, puh. 050 362 0895, timo.leinonen@evl.fi
Pastori Anne Koivula, puh. 050 383 3386, anne.h.koivula@evl.fi
Kanttori Katja Korja, puh. 050 383 3387, katja.korja@evl.fi
Suntio Heli Heikkilä, puh. 050 383 3389, heli.elisa.heikkila@evl.fi
Lisää häätietoutta: https://naimisiinkirkossa.fi/

