SURUSSA KANSSANNE

OHJEITA
OMAISILLE

Ohjeita hautauksien järjestäjille
Olette menettänyt läheisenne. Kuolema tulee usein yllätyksenä. Se hämmentää jäljelle jääviä ja tuo myös monia käytännön kysymyksiä. Toivomme seuraavien tietojen olevan teille
avuksi järjestäessänne hautajaisia. Hautaustavat vaihtelevat jonkin verran eri paikkakunnilla - tämä on Hämeenkyrön seurakunnan tapa järjestää hautajaiset.
Seurakunnan virastossa, osoitteessa Hollitie 2, sovitaan hautausaika ja - paikka, kustannukset sekä opastetaan käytännön järjestelyissä.
Ennen hautajaispäivää siunaavan papin kanssa käydään yksityiskohtaisesti läpi tilaisuuden
kulku.
Omaiset voivat esittää siunaavalle papille omat toiveensa.
Hautaan siunaaminen
Siunaus toimitetaan kirkossa, Vanhan hautausmaan tai Mäntyrinteen kappelissa.
Vanhan hautausmaan kappeli on suljettu talvisin. Jos omaisia ja saattoväkeä on paljon, olisi
siunaus hyvä toimittaa kirkossa. Hämeenkyrön vanhan hautausmaan kappelissa on tilaa
noin 70 hengelle, Mäntyrinteen siunauskappeliin mahtuu noin 180 henkeä. Kaikkien vainajien säilytys on tällä hetkellä Mäntyrinteen kappelin kellarissa, josta tapahtuu kuljetus
hautaustoimiston autolla kirkkoon tai Vanhaan kappeliin.
Vainaja tuodaan kappeliin tai kirkkoon seurakunnan toimesta ennen siunaustilaisuuden alkua. Kantajiksi tulisi pyytää kuusi henkilöä, jotka ovat sekä henkisesti että fyysisesti sopivia
tähän tehtävään. Seurakunnan työntekijä opastaa hautasaattuetta ja neuvoo hautaan laskussa.
Vanhan kappelissa sekä kirkossa hautajaisissa omaiset istuvat vainajaan nähden oikealla
puolella. Mäntyrinteellä omaiset istuvat etummaisissa penkeissä.
Tilaisuuden kulku voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
- virsi
- Raamatun lukua, siunauspuhe
- ruumiinsiunaus (saattoväki seisoo)
- rukous (saattoväki voi joko seisoa tai istua)
- virsi
- kukkien lasku tapahtuu sisällä tai ulkona omaisten toivomuksen mukaan (säävaraus). Kukat voidaan laskea myös ensimmäisen virren jälkeen. Tämä sovitaan papin kanssa.
- virsi
Siunaustoimituksen virsistä ja muusta musiikista on hyvä sopia kanttorin kanssa.
Kukkia laskettaessa olisi hyvä ottaa huomioon seuraavaa:
- Lähisukulaiset laskevat kukat ensin.
- Seuraavat kukkien laskijat tuovat kukat haudalle ilman tarpeetonta odottelua.

Mikäli kukat on laskettu jo sisällä, kukat tuodaan haudalle yhtä aikaa - ei siis yksi kerrallaan.
Omaisista voi joku myös olla vastaanottamassa saattoväen kukkalaitteita ja asetella ne
haudalle.
Kukkien laskun jälkeen veisataan virsi ja esitetään kutsu muistotilaisuuteen, mikäli sellainen pidetään.
Mikäli Hämeenkyrössä toimitetaan vain siunaus tai kyseessä on polttohautaus, siirretään
arkku siunaustilaisuudesta takaisin kylmiöön odottamaan kuljetusta tai vainaja kannetaan
heti siunaustilaisuuden jälkeen ruumisautoon.
Muistotilaisuus
Muistotilaisuuden järjestäminen on omaisten asia. Siunaava pappi ja kanttori tulevat muistotilaisuuteen omaisten niin toivoessa. Muut virkatehtävät voivat olla esteenä muistotilaisuudessa läsnä olemisessa. Seurakunnan virastosta voi muistotilaisuuteen varata Isopappilan, johon mahtuu enimmillään 70 henkilöä.
Muistotilaisuuden ohjelma alkaa yleensä tarjoilulla. Tämän jälkeen lauletaan virsi, pappi
puhuu ja sen jälkeen omaiset huolehtivat tilaisuuden jatkosta. Adressien lukemiseen on
hyvä varautua etukäteen niin, että ne otetaan pois kuorista ja järjestetään pinoksi, jotta
lukeminen sujuu joustavasti.
Lukijan kannattaa silmäillä adressit etukäteen, jotta hän voi tarvittaessa selvittää epäselvät
nimikirjoitukset. Vainajan nimi luetaan ainoastaan ensimmäisen adressin kohdalla. Adresseissa olevat säkeet voi myös lukea. Mikäli adresseja on paljon, luetaan säkeet vain muutamista tai ainoastaan viimeisen adressin.
Vainajan muistaminen
Perinteiseen tapaan vainajan nimi luetaan seurakuntamme messussa siunausta seuraavana sunnuntaina, jolloin vainajan ja hänen omaistensa puolesta rukoillaan. Toivomme
omaisten osallistuvan tähän messuun. Pyhäinpäivänä seurakunnassa järjestetään tilaisuus,
jossa luetaan edellisen Pyhäinpäivän jälkeen kuolleiden seurakuntamme jäsenten nimet.
Myös tähän tilaisuuteen omaiset ovat tervetulleita.
Hauta
Hautatoimen ohjesäännön mukaan hautauksen jälkeen haudalle lasketut kukat tulee siistiä
haudalta 14 vrk:n aikana. Mikäli omaiset eivät sitä tee, tehdään se seurakunnan henkilökunnan toimesta. Omaiset voivat halutessaan hakea hautauksen jälkeisenä päivänä kukkalaitteiden värssyt, mikäli haluavat ne muistoksi, muussa tapauksessa ne hävitetään kukkien
kanssa.

Kuolinilmoitus
Kuolinilmoitus on usein tapana julkaista paikkakunnan sanomalehdessä. Omaiset voivat
päättää itse ajankohdan. Kuolinilmoitus voi olla lehdessä hautajaisia ennen tai hautajaisten
jälkeen.
Seurakunta julkaisee tiedon vainajasta omaisten luvalla siunauksen jälkeen.
Sanomakellot
Omaisten toivomuksesta vainajalle soitetaan sanomakellot, kun vainaja siirretään sairaalasta seurakunnan tiloihin säilytykseen. Sanomakellojen soitosta huolehtivat paikalliset
hautaustoimistot. Mikäli käytätte muita hautaustoimistoja, tästä sovitaan seurakunnan
kanssa.
Suruliputus
Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä liputetaan vainajan kotitalossa ja usein myös työpaikalla. Hautauspäivänä liputetaan sekä kotitalossa että muistotilaisuuspaikassa. Kaikkina
vuodenaikoina liputus alkaa aikaisintaan klo 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin viimeistään klo 21.
Hautajaisten jälkeen
Hämeenkyrön seurakunnan hautatoimen ohjesääntö on saatavana kirkkoherranvirastosta.
Seurakuntamme työntekijät opastavat ja neuvovat omaisia myös hautauksen jälkeen tulevien asioiden hoitamisessa.
Vainajasta on tehtävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Perunkirjoitusta varten elävästä henkilöstä riittää henkilökohtaiset tiedot sisältävä virkatodistus.
Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten sukuselvitysmuotoon laadittu virkatodistus,
johon merkitään henkilön tietojen lisäksi puoliso ja lapset sekä muuttotiedot.
Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten siitä seurakunnasta, jonka jäsen
vainaja oli kuollessaan. Selvitys kattaa vainajan perhesuhdetiedot kuolemaan edeltävältä
ajalta takautuvasti 1.10.1999 asti. Todistukset vainajasta 1.10.1999 edeltävältä ajalta tilataan niistä ev.lut. seurakunnista tai muista rekistereistä, joissa hän on tuolloin ollut kirjoilla.
Todistus tarvitaan 15-vuotiaasta kuolemaan saakka. Mikäli henkilö ei ole kuulunut seurakuntaan, tilataan sukuselvitys maistraatista. Perunkirjoitusta varten tilattava sukuselvitys
on hyvä tilata hyvissä ajoin. Sukuselvitystä ei saa käyttää sukututkimukseen.
Hämeenkyrön seurakunnan jäsenten virkatodistukset ja sukuselvitykset tehdään Tampereen ev.lut. seurakuntien keskusrekisterissä, osoitteessa Näsilinnankatu 26. Tilauslomake
löytyy nettisivustolta www.hameenkyronseurakunta.fi osiosta info ja asiointi tai

www.tampereenseurakunnat.fi osiosta palveluja. Puhelimitse tilauksen voi tehdä numerosta 03 2190 700 arkisin klo 9.00 - 15.00.
Älä jää surussasi yksin, seurakuntamme työntekijät ovat rinnallasi myös silloin, kun ahdistaa tai kun tarvitset kuuntelijaa. Ota rohkeasti yhteys seurakuntaan ja pyydä luoksesi.
Haudan hoito
Hautauksen jälkeen hauta kunnostetaan seurakunnan henkilökunnan toimesta. Kivityöt eivät sisälly kunnostukseen. Kirkkolain mukaan haudan hoidosta vastaavat omaiset. Omaiset
voivat halutessaan tilata hoitopalvelun Hämeenkyrön seurakunnasta.
Muistomerkki
Muistomerkkiä hankittaessa omaisten on syytä keskustella talouspäällikön sekä muistomerkin valmistajan kanssa muistomerkkiä koskevista ohjeista ja säädöksistä. Lisätietoja
saat kirkkoherranvirastosta.
Tässä vielä yhteenveto hautajaisjärjestelyistä:
-

Hautaamislupa
Arkun ja uurnan hankkiminen
Hautajaisajan sopiminen, papin tapaaminen
Kuolinilmoitukset ja kutsu hautajaistilaisuuteen
Suruliputus
Tarvittaessa yhteydenotto veteraani- ja invalidijärjestöihin
Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus
Uurnan laskeminen hautaan
Haudan hoidon järjestäminen ja muistomerkin hankkiminen
Perunkirjoitus

”Jumala, anna meille voimaa.
Voimaa jatkaa ja voimaa luovuttaa”

Siunauksesta olemme sopineet kanssanne seuraavasti:

Vainajan nimi:
Siunaustilaisuus on sovittu pidettäväksi:

klo _____

Vanhan hautausmaan kappeli/Mäntyrinteen kappeli/Hämeenkyrön kirkko

Muistotilaisuus pidetään:

Omaisten luvalla ilmoitamme kuolintiedon:
Hämeenkyrön kirkossa messun yhteydessä
sunnuntaina _________
klo 10.00.
Paikallislehdessä siunauksen jälkeen.

Siunaava pappi: _______________________________________________

Kanttori: ______

Kirkkoherranviraston yhteystiedot:
Kirkkoherranvirasto, os. Hollitie 2, 39100 Hämeenkyrö
puh. 044 7248 300, hameenkyro.seurakunta@evl.fi
Palvelemme ma, ti, to ja pe klo 9.00 - 13.00,
keskiviikkoisin suljettu.
Virkatodistus- ja sukuselvitystilaukset sekä sukuselvityspyynnöt
www.hameenkyronseurakunta.fi/info ja asiointi
www.tampereenseurakunnat.fi/palveluja
puh. 03 2190 700 (arkisin klo 9.00 - 15.00)
keskusrekisteri.tampere@evl.fi
Tampereen keskusrekisteri, Näsilinnankatu 26, Tampere
Seurakuntamme papit
Vt kirkkoherra Henna-Riikka Kivistö, puh. 044 7248 351
Seurakuntapastori Mari Metsävainio, puh. 044 7248 352.
Seurakuntapastori Anu Mätäsniemi, puh. 044 7248 354
Kirkkomuusikot
Kanttori Sanna Loikas, puh 044 7824 355
Kiinteistöt
Haudankaivaja Ari Märri, puh. 044 7248 381
Suntio Paula Ylivakeri, puh. 044 7248 386
Emännät
Emäntä Sinikka Majamäki, puh. 044 7248 390
Apuemäntä/vahtimestari Tarja Äijälä, puh. 044 7248 391

Entä jos surua ei olisi
jos ei olisikaan kyyneleitä
ei ikävää
ei kaipausta?
Se vasta surullista olisi.
Koska silloin ei olisi ollut rakkauttakaan.
Sillä niin paljon kuin on rakkautta
niin paljon on myös surua.
Ne ovat kuin sisarukset
tai saman puun oksat,
kasvavat yhteisestä maaperästä.
Hanna Ekola

Oppaan kuvat Erkki Jokinen

