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Sinulle surussasi

O

let menettänyt läheisesi. Hänen kuolemansa koskettaa ja järkyttää
sinua ja muita läheisiäsi. Kuoleman herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin ei
voi kukaan valmistautua etukäteen.

S

uru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys. Jokaisella
ihmisellä on oma tapansa surra. Jonkun on helppo itkeä, toisella itkun
aika tulee myöhemmin. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voi
ennakoida. Ole surussasi itsellesi armollinen ja kunnioita tunteitasi.

S

eurakuntasi haluaa tämän kirjasen avulla auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja muiden kuolemaan liittyvien käytännön
asioiden järjestelyissä. Hautajaisten järjestämisessä ei ole olemassa yhtä
”oikeaa” tapaa, vaan omaisten toivomukset otetaan mahdollisuuksien
mukaan huomioon.

K

ristillinen hautaan siunaaminen ja

hautauskäytännöt kertovat kristillisen
seurakunnan uskosta. Kuolema ei ole
kaiken loppu, vaan portti iankaikkiseen
elämään. Jeesus Kristus, Vapahtajamme,
voitti kuoleman ristinkuolemallaan ja
ylösnousemisellaan. Hän valmisti tien
taivaan kotiin. Kristittyinä saamme myös
luottaa Raamatun lupauksiin siinä, että
kuoleman rajan takana on jo monia
rakkaita meitä odottamassa.

Mari Hautamäki

J

eesus sanoo: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.”
(Johanneksen evankeliumi 11:25-26)
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Kuoleman tapahduttua
1) Saattohartaus eli ulosveisuu

Eija Ahokangas

Läheisen kuoltua voidaan omaisten
pyynnöstä viettää saattohartaus, jota
kutsutaan myös ulosveisuuksi. Hartaus
sisältää virsilaulua, raamatunlukua ja rukousta.
Rukoushetki pidetään vainajaa
noudettaessa sairaalan kappelissa, Leporannan palvelukeskuksessa, Kälviän tapulissa tai
vainajan kotona. Rukoushetken voi pitää sairaalapappi, seurakuntapappi tai
joku seurakuntalainen.
Sanomakellot soitetaan kirkonkelloilla useimmiten vainajaa tapuliin
tuotaessa. Kellojen soitolla kunnioitetaan vainajan elämää ja tiedotetaan
kuolemasta. Kelloilla soitetaan vainajan ikä, vuosikymmenet ja vuodet.
Myös sukupuoli kuuluu soitossa; naisille ikävuodet soitetaan heleällä
kellolla ja miehille kumealla kellolla.

2) Hautauslupa
Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen kuolee sairaalassa tai
muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta.
Lääkäri todentaa aina kuoleman. Jos läheisesi on kuollut kotona, ota yhteys
terveyskeskukseen hautausluvan saamiseksi. Hautauslupa toimitetaan
seurakuntavirastoon tai suntiolle. Lähiomainen saa halutessaan tiedon
vainajan kuolinsyystä lääkäriltä tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei
tule tietoa kuolinsyystä.

3) Suruliputus
Kuolinpäivänä vainajan kotitalon lippu pidetään puolitangossa vuodenajan
mukaisesti liputusajan loppuun. Usein myös työikäisen vainajan työpaikalla
liputetaan. Mikäli liputusaika jää kuolinpäivänä lyhyeksi, suruliputus
siirretään seuraavaan päivään. Suruliputuksessa Suomen lippu nostetaan
puolitankoon viemällä lippu ensin ylös ja laskemalla se kolmanneksen
alaspäin niin, että lipun alareuna asettuu salon puoliväliin.
Hautauspäivänä on tapana liputtaa vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa. Kotona suruliputetaan kello 8:sta alkaen. Siunaustilaisuuden
päätyttyä lippu nostetaan ylös. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.
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Hautajaisjärjestelyt
Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät asioimalla

1) seurakuntavirastossa, jossa sovitaan:
• hautaan siunaamisen aika ja paikka. Siunaaminen voi tapahtua
kirkossa tai haudalla.
• siunaamisen toimittava pappi ja kanttori
• muistotilaisuuden pitopaikka
• ulosveisuun ajankohta ja paikka
• hautapaikka
• mahdollinen havutus

2) hautaustoimistossa, jossa:
• valitaan arkku tai uurna
• sovitaan vainajan kuljetuksesta. Vainajan katsomisesta omaiset sopivat
hautaustoimiston kanssa.

Hautapaikka

Mari Hautamäki

Kokkolan seurakuntayhtymän ylläpitämä Kälviän hautausmaa sijaitsee
osoitteessa Hautausmaantie 4.
Omaiset voivat valita, mihin
hautausmaahan vainaja haudataan.
Kokkolalainen voidaan haudata mille
tahansa seurakuntayhtymän alueen
hautausmaista riippumatta siitä, minkä
Kokkolan seurakuntayhtymän
seurakunnan alueella hän kuollessaan
oli kirjoilla. Tietoja hautapaikoista
ja niiden hinnoista saa seurakuntavirastosta.
Hauta luovutetaan vain kuoleman-tapauksen yhteydessä. Haudassa voi olla
1-4 arkkuhautapaikkaa. Yhteen hautapaikkaan voidaan laskea viisi uurnaa.
5

Haudalla on hallinta-aika. Hautaoikeus luovutetaan 30 vuodeksi. Se
alkaa haudan luovuttamista seuraavan kalenterivuoden alusta. Hautaoikeutta
voi myöhemmin jatkaa. Haudalle tulee nimetä myös hautaoikeuden haltija.
Seurakunta lähettää hautaoikeuden haltijan nimeämislomakkeen kotiin.
Seurakunta huolehtii haudan kaivuusta ja kunnostuksesta hautauksen
jälkeen. Näistä seurakunta veloittaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti.
Hautapaikka- ja hautausmaksut päätetään vuosittain.
Uutta hautapaikkaa hankittaessa voi paikkaa käydä etukäteen katsomassa
hautausmaalla. Asiasta sovitaan suntion kanssa (p. 050 3147 520). Suntio voi
ottaa myös tarvittaessa yhteyttä.

Kuolinilmoitus
Läheisen kuolemasta
voidaan ilmoittaa niin
sanotulla kuolinuutisella
sanomalehdessä. Omaiset
voivat lähettää kuolinuutisen tiedot lehteen itse tai
hautaustoimiston kautta.
Ennen hautausta
julkaistavalla kuolinilmoituksella tiedotetaan
kuolemasta ja esitetään kutsu
siunaus- ja muistotilaisuuteen.
Ilmoitus on mahdollista
julkaista myös hautauksen
jälkeen, jolloin voidaan
samalla kiittää osanotosta.
Kaikki läheisen kuolemaan ja
hautaukseen liittyvät
ilmoitukset ovat omaisten
omassa harkinnassa.
Kuolinilmoitukseen voi
liittää raamatunlauseen.
6

Rakas puolisoni ja isämme

Matti Artturi
KARHU

s. 5.3.1935 Hämeenlinna
k. 10.5.2017 Kälviä

Herra, kädelläsi,
uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa
uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.
Kiittäen ja kaivaten
Selma
Minna ja Jari perheineen
Eero ja Päivi
Taru ja Veikko
että rakkaamme
Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme,
a 2.6.2017 klo
ntain
perja
ssa
kirko
iän
Kälv
taan
siuna
isuus Kälviän
totila
muis
en
jälke
uden
laisu
14. Siunausti
seurakuntakodilla.

Esimerkkejä raamatunlauseista:
Jeesus sanoo: ”Minä olen
ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun,
ikinä kuole.”
		(Johannes 11:25-26)
Sinun kädessäsi ovat
elämäni päivät.

		(Psalmi 31:16)

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
		(Psalmi 23:1-2)

Hänen armonsa meitä kohtaan
on voimallinen,
ja Herran uskollisuus
pysyy iankaikkisesti.
		(Psalmi 117:2,

		v. 1938 suomennos)

Minun päiväni olivat määrätyt
ja kirjoitetut kaikki sinun
kirjaasi, ennenkuin ainoakaan
niistä oli tullut.

		(Psalmi 139:16,
		
v. 1938 suomennos)

Ja hän pyyhkii heidän silmistään
joka ainoan kyyneleen.
Kuolemaa ei enää ole,
ei murhetta, valitusta eikä vaivaa,
sillä kaikki entinen on kadonnut.
		(Ilm. 21:4)

Jeesus sanoo: Minun Isäni kodissa
on monta asuinsijaa.
		(Johannes 14:2)
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Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen on luonteeltaan jumalanpalvelus, jossa ollaan
Jumalan palveltavina ja Jumalan sanan hoidossa. Siinä omaiset
osoittavat kunnioitusta, huolenpitoa ja surua menetettyään läheisen ja
rakkaan ihmisen.

Siunaustilaisuuden järjestys

Vainajan omaiset keskustelevat
papin kanssa ennen
hautauspäivää vainajan elämästä
ja hautajaisiin liittyvistä
yksityiskohdista.

Virret ja muu musiikki
Toimituksen musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa omaiset sopivat
siunaustilaisuuden virsistä ja muusta musiikista.
Siunaustilaisuudessa lauletaan virsikirjan virsiä. Kälviällä vähintään yksi
siunaustilaisuuden virsistä valitaan hautaus- tai iankaikkisuusosiosta. Jos
omaisista tuntuu, että heillä ei ole voimia tai aikaa virsien valitsemiseen,
seurakunnan työntekijät valitsevat mielellään hautajaisvirret. Virsien sanoma
hoitaa ja lohduttaa sekä niitä valittaessa että laulettaessa.
Siunaustilaisuudessa voi olla yksinlauluesityksiä ja muita musiikkiesityksiä.
8

Aarne Ormio/Kirkon kuvapankki

• johdantomusiikki, jonka aikana arkku kannetaan kirkkoon
(arkku voidaan kantaa kirkkoon myös ennen siunaustilaisuuden alkua)
• virsi
• siunaaminen, joka sisältää rukousta, raamatunlukua,
uskontunnustuksen,
puheen ja siunauksen
• virsi, laulu tai musiikkiesitys
• kukkatervehdykset
• virsi
• päätösmusiikki

Yksinlaulujen tulee olla hengellisiä lauluja ja muidenkin musiikkiesitysten
tilaisuuteen sopivia. Pyydettäessä kanttori yleensä musisoi mielellään ilman
erillistä veloitusta. Muita esiintyjiä voidaan myös pyytää soittamaan ja
laulamaan, tällöin heidän palkkioistaan vastaa pyytäjä.
Siunaustilaisuuteen sopivia virsiä löytyy virsikirjasta paljon. Monen virren
loppusäkeistöt kertovat taivaasta ja iankaikkisuustoivosta. Kirkkovuoden eri
aikoina voidaan hyvin valita virsiä ajankohtaan sopivasta osastosta. Useimmat
virret ovat kuultavissa internetissä ja kanttori auttaa mielellään myös virsiin
liittyvissä kysymyksissä.
Esimerkkejä virsikirjan eri osastoista löytyvistä, siunaustilaisuuteen sopivista
virsistä:
Joulu, uusivuosi ja loppiainen:
23 On ruusu Iisain juuren
30 Maa on niin kaunis
32 Me lapset pienet riennämme
42 On Jeesus nimi ihanin
48 Tänään jälleen Herran kansan
49 Nyt, Herra, rauhaan mennä saan

Hautausvirret:
242 Jo vaietkoon vaikerrus, itku
243 Tiet kaikki kerran kulkee
244 Te murheelliset
245 Nyt sydän luopuu kalleimmastaan

Paastonaika:
63 Oi rakkain Jeesukseni
77 Käy yrttitarhasta polku
78 Vieraalla maalla kaukana

Pyhäinpäivä:
142 Oi Jeesus, kiitos nimellesi sun
143 Oi päivä suuri, autuas
144 Kuoleman jälkeen parempaa
145 Taivaassa, johon Jumala
146 Rauhan saivat pyhät Herran
147 Sukupolvet ennen meitä

Markku Pihlaja/Kirkon kuvapankki

Pääsiäisaika:
102 Murhemielin, kyynelöiden
104 Pilvimuurista valo välähtää
105 Aurinkomme ylösnousi
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246
247
248
249

Murheeni syvyydestä
Ah autuas, ken taivaaseen
Jeesus, joka lempeänä
Pois kirkas suvi kulkee

Erityisesti:
Puolison siunaaminen 245
Yksinäisyydessä tai yllättäen
kuolleen siunaaminen 246
Nuoren siunaaminen 247
Lapsen siunaaminen 248

301 Kirkasta, oi Kristus, meille
306 Jeesus, kruunun kirkkaa
kannat
307 Kiitos olkoon Jumalalle
309 Nyt vielä etehesi
311 Jo joudu, mun sieluni,
heräämähän
318 Jeesus, sä ainoa
355 Jeesus, ilo elämäni
373 Jeesus, kuule rukoukset

Lasten virret:
492 Ystävä sä lapsien
493 Jeesus, lasten auttaja
498 Nyt kulkee halki korpimaan
499 Jumalan kämmenellä
Nuorten virret:
508 Valkeus kirkas
511 Tie valmis on
517 Herra, kädelläsi

Muita siunaustilaisuuteen
hyvin sopivia virsiä:
275 Mä elän laupeudesta
276 Jeesuksesta laulan
289 Vain sinä tunnet minut,
Vapahtaja
297 Mun hyvään Herraani
299 Ei mikään niin voi virvoittaa
10

Mari Hautamäki

Vanhuus:
526 Oi Isä, vanhuudessa
527 Kun askeleeni hidastuu
528 Luoksemme päivät menneet
529 Vieläkin Herra tuhlaa
530 Herrani, minut tänne loit
531 Lähtöhetken lähetessä

377
384
388
397
408

Sun haltuus, rakas Isäni
Autuas, ken elämänsä
Jeesus, johdata, tiemme kulkua
Kun on turva Jumalassa
Joutukaa, sielut

Aamu- ja iltavirret
547 Joka aamu on armo uus
548 Tule kanssani, Herra Jeesus
552 Mua siipeis suojaan kätke
555 Ilta on tullut, Luojani

556
559
560
562
563
564
574
600

Taas päivä ajan virtahan
Nyt kaikki päättää työnsä
Maat, metsät hiljenneinä
Kun päivä mailleen vaipuu
Ilta on tullut, Luojani
Aurinko vaipuu mailleen
On kaunis synnyinmaamme
Hyvyyden voiman ihmeelliseen suojaan

Iankaikkisuusvirret:
604-632, joista sävelmältään
tutuimpia ovat:
606 Jo joutuu lähtöhetki
607 Oi Herrani, nyt haltuusi
616 Puhtaana niityn kukka
617 Taivaassa, ratki taivaassa
620 Sen suven suloisuutta
621 Matkamiehen mieli palaa
622 Minä vaivainen, vain
623 Taivaaseen käy matkani
626 Tuolla taivaan asunnoissa
627 Elämä murheen laaksossa
629 Oi riemun rikkautta

631 Oi Herra, jos mä matkamies
maan
632 Nyt ylös, sieluni
Virsikirjan liiteosan
ja lisävihon virret:
825 Armo suuren Jumalamme
826 Et, Herra, hylkää silloinkaan
903 Soi, virteni, kiitosta Herran
923 Silmäni aukaise, Jumalani
924 Edessä reitti tuntematon
aukeaa
928 Nyt pelko pois
971 Maan korvessa kulkevi
977 Pyhän kaupungin porteista
Kiitosvirsiä:
326 Sinulle kiitos, Isä maan
ja taivaan
332 Herraa hyvää kiittäkää
337 Ei laulamasta lakkaa
338 Päivä vain ja hetki
341 Kiitos sulle, Jumalani
343 Voisinpa Jeesuksestani

Mari Hautamäki
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Istumajärjestys siunaustilaisuudessa

Mari Hautamäki

Mari Hautamäki

Kirkossa voidaan perinteisen
tavan mukaan istua niin, että
vainajan lähiomaiset asettuvat
alttarilta katsottuna vasemmalle
puolelle ja muut sukulaiset
oikealle puolelle. Muu saattoväki istuu omaisten takana
kirkon muissa penkeissä. Jos
lähiomaisia on paljon, he voivat
istua molemmilla puolilla
etupenkeissä.

Kukat

MariHautamäki
Hautamäki
Mari

Seppeleiden ja kukkien laskeminen arkulle ja haudalle on kristillinen
perinne ja vertauskuva. Seppeleet ja kukat ovat iankaikkisen elämän,
kiitollisuuden ja rakkauden symboleja.
Kälviällä on tapana laskea kukat sen jälkeen, kun vainaja on siunattu.
Kukat voidaan laskea arkulle myös ennen siunausta.
Omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Lähisukulaisia
seuraavat muut sukulaiset, ystävät sekä muu saattoväki.
Kukkalaitteiden laskijat tulevat vuorotellen arkun ääreen, seisovat
hetken hiljaa ja joku heistä
lukee tervehdyksen.
Tämän jälkeen kukkalaite
lasketaan arkun viereen.
Hetken hiljentymisen jälkeen
seppeleen laskijat kääntyvät
lähiomaisiin päin, kumartavat
ja palaavat paikalleen.
Seuraavat kukkien laskijat
voivat lähteä liikkeelle edellisten poistuessa arkun luota. Jos samaa kukkalaitetta
laskemassa on useita saattajia, voidaan menetellä niin, että osa saattajista
käy laskemassa kukat arkulle ja muut nousevat seisomaan paikallaan.
12

Mari Hautamäki

MariHautamäki
Hautamäki
Mari

Hautaan saatto
Kun siunaustoimituksen päätösvirsi on laulettu, noudetaan kukat arkun
luota ja valmistaudutaan hautaussaattoon.
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Kantajina ovat yleensä
miespuoliset lähisukulaiset tai ystävät. Läheisimmät kantavat arkkua
yleensä pääpuolesta. Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen.
Siunaustoimituksen päätyttyä kantajat asettuvat arkun ympärille.
Kantajien tulee pukea sään mukainen ulkovaatetus ja päähine ennen
arkun ympärille asettumista.
Vainaja kannetaan kirkosta päätösmusiikin aikana saattovaunulle.
Kantajat vievät saattovaunun haudalle. Saaton edellä kulkee suntio ja/tai
pappi. Arkun jäljessä seuraavat lähimmät omaiset.
13

Sanna Krook/Kirkon kuvapankki

Haudalla seurakunnan työntekijä ohjaa arkun laskemista. Vanhan
kristillisen tavan mukaan vainaja haudataan siten, että hänen kasvonsa
ovat ylösnousemuksen suuntaan, itään päin.
Kun arkku lasketaan hautaan, miespuoliset saattajat ottavat lakin pois
päästään. Kantajat
ottavat lakin pois
päästään laskettuaan
arkun hautaan ja jäävät hetkeksi haudan
äärelle.
Lähiomaiset voivat
halutessaan heittää
yksittäisen kukan
arkun päälle. Hauta
peitetään kannella
ja kukat lasketaan
havutetun kannen
päälle. Lähiomaiset vievät kukkalaitteensa ensin, ja sen jälkeen muut tuovat
kukkansa vapaassa järjestyksessä. Sen jälkeen lauletaan virsi. Lopuksi joku
omaisista kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen. Hautausmaan henkilökunta
peittää haudan myöhemmin, yleensä samana päivänä.

Tuhkaaminen ja maahan laskeminen

14

Markku Pihlaja/Kirkon kupankki

Hautaan siunaaminen on tuhkauksen yhteydessä
samanlainen kuin arkkuhautauksessa.
Siunaustilaisuuden päättyessä esitetään kutsu
muistotilaisuuteen. Siunaustilaisuuden päätyttyä
arkku siirretään takaisin vainajien säilytystilaan.
Hautaustoimisto toimittaa arkun myöhemmin
krematorioon. Kun uurna on toimitettu seurakunnalle,
tuhka tai tuhkauurna voidaan haudata muistolehtoon,
uurnahautaan tai arkkuhautaan. Uurnahautaan tai
arkkuhautaan haudattaessa omaiset voivat olla läsnä
hautauksessa. Muistolehtoon hautauksesta huolehtii
seurakunnan suntio ilman omaisia.

Muistotilaisuus

Kuva:Mari
MariHautamäki
Hautamäki

Siunaustoimituksen jälkeen vietetään muistotilaisuus. Se voidaan järjestää
kotona, seurakuntakodilla tai jossain muussa juhlapaikassa.
Muistotilaisuuspaikka
sovitaan seurakuntavirastossa samalla, kun
sovitaan siunauksen
toimittamispaikka.
Lähiomaiset tai
heidän pyytämänsä
henkilöt voivat
toivottaa muistotilaisuuden osallistujat
tervetulleiksi näiden
saapuessa muistotilaisuuspaikalle. Sen
jälkeen on yleensä
vuorossa tarjoilu.
Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa, lauletaan virsiä ja hengellisiä
lauluja, seurakunnan työntekijä pitää hartauspuheen ja voidaan lukea adressit.
Ohjelmassa voi olla myös laulu-, musiikki-, lausunta- ja muita esityksiä.
Omaiset suunnittelevat muistotilaisuuden ohjelman ja neuvottelevat siitä
etukäteen papin kanssa. Kälviällä pappi ja kanttori osallistuvat yleensä
muistotilaisuuteen.
Seurakuntakodilla pidettävän muistotilaisuuden tarjoilusta ja koristelusta
sovitaan seurakunnan emännän kanssa etukäteen, viimeistään viikkoa ennen
hautajaisia. Seurakuntakodin käytöstä ja emäntien työstä laskutetaan omaisia
voimassa olevan hinnaston mukaan.

Vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa
Ellei toisin sovita, hautaan siunaamista seuraavana sunnuntaina vainajaa
ja omaisia muistetaan Kälviän kirkon jumalanpalveluksen esirukouksessa.
Vainajan muistolle sytytetään kynttilä. Omaisten toivotaan osallistuvan
tähän jumalanpalvelukseen. Pyhäinpäivän jumalanpalveluksessa luetaan
nimi ja sytytetään kynttilä jokaiselle vuoden aikana (pyhäinpäivästä
pyhäinpäivään) Kälviän hautausmaahan haudatun vainajan muistolle.
15

Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset
Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan seurakunnan hautausmaahan.
Seurakuntayhtymä on velvollinen osoittamaan hautapaikan vainajalle,
jonka kotikunta oli kuolinhetkellä seurakuntayhtymän alueella.
Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat halutessaan kääntyä
seurakunnan papin puoleen keskustellakseen mahdollisuudesta kirkolliseen
hautaan siunaamiseen.
Kirkkojärjestyksen mukaan kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan
siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat
henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on
eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

Hautamuistomerkit ja
hautojen hoito

Katariina Hakkarainen-Jylhä

Hautamuistomerkkejä koskevat erilaiset määräykset (esimerkiksi
maksimimitat) hautausmaittain, ja ne ovat osana hautausmaiden
käyttösuunnitelmia.
Muistomerkki voi olla hautakivi,
risti tai veistos. Hyväksyttäviä
materiaaleja ovat kivi, metalli tai puu.
Ennen muistomerkin hankintaa
tulee selvittää, minkä kokoinen ja
tyylinen muistomerkki voi olla.
Kaikki uusien hautamuistomerkkien
hankintasuunnitelmat tulee
hyväksyttää hautaustoimen päälliköllä.
Yleensä muistomerkkejä
toimittavat yritykset huolehtivat
muistomerkin hyväksynnän
seurakunnalta, mutta yksityinen
henkilö voi hoitaa asian myös itse.
Haudalle voidaan asettaa myös
väliaikaisen risti, kunnes varsinainen
muistomerkki hankitaan.
Vanhaan sukuhautaan haudattaessa
omaisten tulee sopia suvun kanssa
16

Mari Hautamäki

sukuhautaan hautaamisesta.
Omaiset ovat vastuussa haudan
hoidosta. He voivat huolehtia siitä itse
tai antaa haudan hoidon
seurakuntayhtymän tehtäväksi.
Omaisten on poistettava
haudalle lasketut kukkalaitteet toukosyyskuussa 14 päivän, ja muulloin 30
päivän kuluessa hautaamisesta. Sen
jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa
kukkalaitteet.
Kokkolan seurakuntayhtymällä on
hautainhoitorahasto, joka ottaa
korvausta vastaan hoitaakseen
hautoja. Voimassa oleviin
haudanhoitohintoihin voi etukäteen
tutustua seurakuntayhtymän
nettisivustolla.
Haudanhoitosopimus tehdään seurakuntayhtymän taloustoimistossa (p. 050 3147 234) tai suntion kanssa.

Mari Hautamäki

Mari Hautamäki
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Muistilista hautajaisten järjestelyyn
□ hautauslupa, joka saadaan terveydenhoitohenkilökunnalta
□ suruliputus
□ yhteydenotto vainajan kotiseurakunnan virastoon, jossa sovitaan:
□ hautaan siunaamisen aika ja paikka
□ siunauksen toimittava pappi ja kanttori
□ muistotilaisuuden paikka
□ sanomakellojen soitto
□ vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa
□ Kuolinilmoitus ja muu hautajaisista ilmoittaminen sukulaisille ja 		
ystäville

□

Hautaukseen liittyvät asiat:

□

Muistotilaisuuden järjestäminen

□
□
□
18

□ arkku tai uurna
□ vainajan kuljetukset
□ kukat
□ kantajat
□ havut
□
□
□

paikka
ohjelma
tarjoilu

Hautamuistomerkki ja haudan hoito
Ilmoitus Kansaneläkelaitokselle etuuksien lakkauttamiseksi
Vainajan omaisuuden selvittäminen (ns. kuolinpesä ja perunkirjoitus)
kolmen kuukauden sisällä kuolinpäivästä

Mistä apua suruun?
Suositeltavaa on, että et jää surusi kanssa yksin. Keskustele tunteistasi ja
ajatuksistasi läheistesi kanssa. Voit keskustella suruun liittyvistä asioista
seurakunnan työntekijöiden kanssa myös hautajaisten jälkeen. Ota
rohkeasti yhteyttä.
Sinun on mahdollista saada apua myös lääkäriltä, psykologilta ja muilta
terveydenhuollon ammattilaisilta.
Rukoilemisesta on apua surussa. Psalmissa 121 sanotaan: ”Minä kohotan
katseeni vuoria kohti. Mistä saisin avun? Minä saan avun Herralta, häneltä,
joka on luonut taivaan ja maan.”
Seurakunta pyrkii järjestämään kerran vuodessa sururyhmän, jossa voi
luottamuksellisesti keskustella omista kokemuksista muiden surevien kanssa.
Kutsu sururyhmään lähetetään henkilölle, joka on nimetty lähimmäksi
omaiseksi. Hänen toivotaan kertovan sururyhmästä muille vainajan omaisille.

Sanna Krook/Kirkon kuvapankki
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Yhteystietoja
Kälviän seurakunta, seurakuntavirasto

Mari Hautamäki

Kälviäntie 22
68300 Kälviä
p. 050 3147 360
Kirkkoherra
p. 050 3147 362
Kappalainen
p. 050 3147 363
Kanttori
p. 050 3147 365
Suntio
p. 050 3147 520
Emäntä
p. 050 3147 577 ja
p. 050 3147 576

Kokkolan seurakuntayhtymä
Hautaustoimen päällikkö
p. 050 3147 476
taloustoimisto (2. krs)
Läntinen Kirkkokatu 17
67100 Kokkola

Tietoa nettisivuilla

Tämä opas hautausjärjestelyihin löytyy aina ajantasaisena myös netistä:
www.kalvianseurakunta.fi/juhlatjahautajaiset/hautaan_siunaaminen
Hautausmaiden esittely:
www.kokkolanseurakuntayhtyma.fi/hautausmaat

