Elämäsi juhlat
Ylä-Savossa

Kun pitojen oli määrä alkaa, hän lähetti
palvelijansa sanomaan kutsutuille:
”Tulkaa, kaikki on jo valmiina.”
Luukas 14:17

Oman
näköiset juhlat
Kirkollisia toimituksia voi muokata oman näköisiksi, kuitenkin niiden jumalanpalvelusluonteen huomioiden. Papit auttavat ja neuvovat mielellään toimituksen
kulun suunnittelussa. Kanttorilta voi saada neuvoja musiikkivalintoihin ja suntiolta esimerkiksi kirkon koristeluun. Kirkollisen osuuden jälkeen juhlat jatkuvat
yksityistilaisuuksina, joiden järjestelyt kuuluvat perheelle ja omaisille. Pappia voi
kuitenkin pyytää osallistumaan perhejuhliin ja häneltä saa myös tarvittaessa apua
niiden suunnitteluun.
Perhejuhlien suunnittelu kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä seurakuntiemme
yhteiseen Palvelutoimistoon tai Hautauspalveluiden toimistoon.

Katso video juhlien järjestämisestä!

Kirkon tehtävä on kulkea ihmisten rinnalla arjessa ja juhlassa, ilossa ja surussa, koko elämänkaaren ajan.
Papit ja muut seurakunnan työntekijät ovat ihmisiä varten ja tottuneet kohtaamaan heitä eri elämäntilanteissa.
Ota rohkeasti yhteyttä – palvelemme sinua kaikissa elämäsi juhlissa!

Ristiäiset
Kaste on pienen ihmisen ensimmäinen juhla. Kasteessa
lapsi liitetään seurakunnan jäseneksi, ja samalla hän saa
nimen, jonka vanhemmat ovat lapselleen antaneet. Ristiäiset
voidaan järjestää kotona, kirkossa tai muussa juhlatilassa;
myös kastaminen jumalanpalveluksen yhteydessä on
mahdollista. Suositus on kastaa lapsi kolmen kuukauden
kuluessa syntymästä, mutta toisaalta yläikärajaa ei ole
– kaste voidaan hyvin antaa vielä aikuisenakin.

www.kaste.fi

Rippijuhlat
Rippikoulu on seikkailu, jonka voi kokea vain kerran.
Rippikoulu käydään tavallisimmin sinä vuonna, kun
täytetään 15 vuotta, mutta sen voi käydä aikuisenakin.
Rippikoulun voi suorittaa leiri-, päivä-, ilta-, tai erityisrippikouluna.
Toteutustavasta huolimatta rippikoulu huipentuu
aina konfirmaatioon, joka antaa oikeuden esimerkiksi
toimia kummina tai osallistua itsenäisesti ehtoolliselle.
Konfirmaation jälkeen järjestettävä rippijuhla on
vapaamuotoinen: sen voi järjestää nuoren ja hänen
perheensä haluamalla tavalla kotona tai muussa
sopivassa paikassa.

Kirkon ja hääpaikan varauksessa kannattaa olla liikkeellä hyvissä ajoin,
erityisesti jos suunnittelet häitä kevät- tai kesäaikaan. Kirkon voit varata
seurakuntien yhteisestä Palvelutoimistosta.

Avioliittoon vihkiminen
Kirkkohäät voivat olla suuri juhla koko suvulle, mutta yhtä hyvin
pieni ja intiimi toimitus, jossa on hääparin ja papin lisäksi läsnä
vain kaksi todistajaa. Pari voidaan vihkiä joko kirkossa tai muussa
heidän toivomassaan paikassa. Molempien tulee olla rippikoulun
käyneitä kristillisen kirkon jäseniä.

Vihkimisen jälkeen järjestetään usein hääjuhla, joka ei kuitenkaan
ole välttämätön. Erityisesti kesälauantaille häitä suunnittelevan parin
kannattaa varata kirkko ja juhlapaikka aikaisessa vaiheessa. Hyvissä
ajoin ennen vihkimistä on muistettava tilata myös avioliiton esteiden
tutkinta, jossa varmistetaan, ettei liitolle ole laillista estettä.

• Pitopalvelu
• Siivouspalvelu
• Lounasbuffet
• Vuokramökki
Kirman kyläpirtin juhlatilat jopa 50 hengelle.

Kauppakatu 21, 74100 Iisalmi | ravintola.butterfly@gmail.com
Tutustu ravintolabutterfly.fi | kultakotipalvelut.fi

Avioliiton siunaaminen
ja rukoushetki
Siviiliviranomaisen vihkimän parin avioliitto voidaan siunata
kirkossa. Menettelytapa on yleinen silloin, kun avioliitto
on kansainvälinen tai toinen puolisoista ei ole minkään
kristillisen kirkon jäsen. Avioliiton siunaaminen muistuttaa
kirkollista vihkimistä; merkittävimmät erot ovat kysymysten
sanamuodossa. Samaa sukupuolta olevalle siviilivihitylle
parille voidaan järjestää avioliiton rukoushetki joko kirkossa
tai muussa parin toivomassa paikassa.

Vihkimisen vuosipäivä
Hääpäivän kunniaksi voidaan pitää rukoushetki, jossa
kiitetään yhteisestä matkasta ja pyydetään siunausta
tuleviin vuosiin. Rukoushetki voidaan järjestää esimerkiksi
kirkossa tai parin kotona. Ajatuksena on palauttaa mieleen
omat häät vuosien takaa. Joskus saatetaan puhua vihkimisen
vahvistamisesta ja vihkivalan uudistamisesta.

Kodin siunaaminen
Jokainen koti on siunaamisen arvoinen. Kodin siunaaminen
on rukoushetki, jossa kiitetään kodista ja pyydetään siunausta
sille ja sen asukkaille. Siunaamisen voi järjestää omana
tapahtumanaan tai esimerkiksi tupaantuliaisten, lapsen
kastamisen tai muun juhlan yhteydessä.

Opastusta ja neuvoja hautajaisten järjestämiseen saat Ylä-Savon seurakuntayhtymän
seurakuntien yhteisestä Hautauspalveluiden toimistosta.

Jokaisella on oikeus tulla haudatuksi
hautausmaalle riippumatta siitä, onko
kuulunut kirkkoon.

Hautaan siunaaminen
Läheisen ihmisen poismeno on raskas kokemus, jonka keskellä
kenenkään ei tarvitse jäädä yksin. Kirkko tarjoaa tukea niin surutyöhön kuin hautajaisten järjestämiseenkin.
Hautajaisjärjestelyt kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä Ylä-Savon
seurakuntayhtymän Hautauspalveluihin tai alueen hautaustoimis-

toihin. Surun kriisivaiheessa saat apua papeilta ja diakonialta.
Hautajaiset koostuvat siunaustilaisuudesta kirkossa, kappelissa
tai haudalla sekä muistotilaisuudesta omaisten valitsemassa
paikassa. Halutessaan muistotilaisuuden voi järjestää seurakunnan
tiloissa ja pappia ja/tai kanttoria voi pyytää osallistumaan
tilaisuuteen.

Tuhkauspalvelua koko Ylä-Savon alueella
Sydämellä ja ammattitaidolla jo neljännessä sukupolvessa
Kukkakauppa ja hautauspalvelu Kinnunen Ky
puh. 040 136 3011

www.tuhkauspalvelu.fi

Käytämme Suomessa valmistettuja

Tukun arkkuja ja uurnia.

Jumalanpalvelus on seurakunnan kaiken toiminnan ydin. Pääsääntöisesti kaikissa seurakunnissa
järjestetään sunnuntaisin klo 10 jumalanpalvelus, johon jokainen on lämpimästi tervetullut.
Seurakuntien verkkosivuilla on ilmoitettu ajankohtaiset tapahtumat ja jumalanpalvelusten ajankohdat.

www.iisalmenseurakunta.fi

www.lapinlahdenseurakunta.fi

www.nilakanseurakunta.fi

www.sonkajarvenseurakunta.fi

www.varpaisjarvenseurakunta.fi

www.ylasavonseurakunnat.fi/
info-ja-asiointi

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Palvelutoimisto ja
Hautauspalveluiden toimisto
Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi
www.ylasavonseurakunnat.fi/info-ja-asiointi

4041 0704
Painotuote

PALVELUTOIMISTOSSA voit tehdä kasteisiin, häihin ja muihin perhejuhliin liittyvät papin, kanttorin ja tilojen varaukset
ja voit kysyä myös neuvoja kirkollisten tilaisuuksien järjestelyihin. Ota yhteyttä: 044 7335 202, ylasavon.palvelutoimisto@evl.fi.
HAUTAUSPALVELUIDEN TOIMISTOSSA voit tehdä hautajaisiin liittyvät papin, kanttorin ja tilan varaukset, käytännön järjestelyt,
sopia hautapaikasta sekä haudanhoidosta. Ota yhteyttä: 044 7335 201 tai ylasavon.hautauspalvelut@evl.fi.
Avioliiton esteisen tutkinta, virkatodistukset, sukuselvitykset ja sukututkimus sekä kirkkoon liittyminen ja eroaminen kuuluvat
Kuopion aluekeskusrekisterin palveluihin. Hyödynnä verkkopalveluita tai ota yhteyttä: 040 4848 225, kuopionseurakunnat.fi.

Palvelevaa, osaavaa
ja monipuolista
pito- ja ravintolapalvelua
Sonkajärvellä
jo 23 vuotta
Tilat ja tarjoilut
elämäsi juhliin ja
tilaisuuksiin

• Grilliherkkuja
• Aterioidenkotiinkuljetuspalvelu
• P
 itopalvelustamme
herkulliset tarjoilut
Tule meille tai me tulemme teille!
• V
 uokraammejuhlatilat
erilaisiin tilaisuuksiin
tai toteutamme
juhlan valitsemassasi
paikassa.

www.palomestari.fi
Rutakontie 7 | puh. 017 820 6070

RAVINTOLA | PUB | MAJATALO
Neuvolassa on mahdollista
majoittua tarpeesi mukaan
sekä vuokrata saunatilat
esim. illanistujaisiin.
Keittiöstä saat herkulliset
pizzat, paninit ja toastit.
Mukavaa ohjelmaa
mm. bingo, karaoke,
tietovisa, baarikeno
sekä lautapeli-illat.

www.gasthausneuvola.fi
Taivallahdentie 2 | puh. 044 288 6614

• www.jssuomi.fi

• M
 a–petarjolla
Palomestarin lounas

