Opas hautajaisten järjestämiseen

Huittisten ev. lut. seurakunta
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Otamme osaa suruusi

Suru on voimakas tunne, joka vaikuttaa ihmiseen hyvin
kokonaisvaltaisesti. Hautajaisten järjestäminen on tärkeä osa
surutyötä. Arkun äärellä kuolema tulee hyvin konkreettiseksi.
Raamatun sana ja rukoukset tuovat meille kuitenkin samalla
toivoa iankaikkisesta elämästä.
On hyvä vielä kerran kokoontua yhteen
kunnioittamaan läheisen muistoa.

Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa
Jeesuksessa, meidän Herrassamme.

Tähän oppaaseen on koottu asioita, jotka liittyvät hautajaisten
järjestämiseen. Toivomme sen helpottavan sinua monista
käytännön asioista selviämisessä erilaisten tunteiden keskellä.
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Hautausta edeltävät asiat
Siunausaika- ja tilavaraukset
Kirkkoherranvirastossa sovitaan siunaamisen ajankohta ja paikka,
siunauksen toimittava pappi ja kanttori, hautaustapa, sanomakellojen
soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa.
Ajan voi sopia, vaikkei hautauslupaa vielä olisikaan.
Kirkkoherranvirastossa sovitaan myös seurakunnan tiloissa pidettävien
muistotilaisuuksien tilavaraukset. Seurakunta vuokraa tilat astioineen ja
pöytäliinat laskutetaan pesulakulujen mukaan. Tarjoilu on järjestettävä
itse tai annettava pitopalvelun hoidettavaksi. Tilojen varauksen jälkeen on
otettava yhteys Vampulassa suntioon ja Huittisissa seurakuntamestariin
mahdollisimman pian.
Huittisten kirkkoherranvirasto sijaitsee seurakuntakeskuksessa
osoitteessa Papintie 1, 32700 Huittinen. Virasto on avoinna ma-to
klo 9-13., puhelinvaihde 02-5601600.

Hautauslupa
Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan ennen hautaamista. Luvan
hautaamiseen saa sairaalasta tai lääkäriltä, joka on tutkinut kuolinsyyn.
Tuhkattaessa lupa menee krematorioon, seurakunnalle riittää kopio.

Hautaustoimistot
Hautaustoimiston kanssa sovitaan arkun/uurnan hankinnasta, vainajan
arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta. Hautaustoimisto voi hoitaa
korvausta vastaan kaikki hautauksen järjestelyt omaisten toiveiden
mukaisesti. Huittisissa on kaksi hautaustoimistoa.
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Sanomakellot
Sanomakellot soitetaan sopimuksen mukaan. Soittaminen tapahtuu
normaalisti arkisin sekä Huittisten että Vampulan kirkossa klo 11.
Kellot soivat 15 minuuttia kullekin vainajalle.

Hautaustapa ja hautapaikka
Hautaustapoja ovat arkkuhautaus ja tuhkaus.
Uudet arkkuhautapaikat lunastetaan kuolemantapauksen yhteydessä
25 vuodeksi. Vanhassa sukuhaudassa voidaan hautapaikka ottaa
uudelleen käyttöön koskemattomuusajan umpeuduttua (Huittisten
hautausmaalla 20 v. ja Vampulan hautausmaalla 25 v.).
Tuhkauksen jälkeen vainaja voidaan haudata uurnassa tai tuhkana ilman
uurnaa arkkuhautaan, uurnahautaan tai muistolehtoon.
Huittisten seurakunnan ylläpitämiä ovat Huittisten ja Vampulan
hautausmaat. Molemmilla hautausmailla on arkku- ja uurnahautoja sekä
muistolehdot. Huittisten hautausmaalla on lisäksi tunnustukseton hautaalue.
Tarkempia tietoja hautapaikoista ja hinnoista saa puutarhurilta.
Huittisten Huhtamossa sijaitsevaa hautausmaata ylläpitää
seurakuntahuoneyhdistys. Pappi ja kanttori siunaustilaisuuteen varataan
Huittisten kirkkoherranvirastosta. Hautapaikka-asioita hoitaa Huhtamon
suntio.

Kuolinilmoitus / kutsu
Halutessaan omaiset voivat laittaa lehteen kutsun. Jos hautajaiset
pidetään lähipiirissä, ilmoitus voidaan julkaista hautauksen jälkeen, jolloin
siinä voi myös kiittää niitä, jotka ovat ottaneet osaa suruun.
Kuolinilmoitus hoidetaan hautaustoimiston tai suoraan lehden kanssa.
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Hautaukseen liittyvät asiat
Papin tapaaminen
Pappi ottaa yhteyttä omaisiin saatuaan tiedon siunauksesta.
Keskustelussa omaiset kertovat vainajan elämänkaaresta. Samalla
sovitaan siunaustilaisuuden kulku. Myös muistotilaisuudesta voidaan
keskustella.

Arkunkanto
Omaiset vastaavat arkun siirroista kirkkoon ja kirkosta haudalle tai
kappeliin. Arkunkantajat on hyvä nimetä etukäteen. Kantajia on yleensä
kuusi. Siunaustilaisuuden päätyttyä kantajat asettuvat arkun ympärille ja
viettävät lyhyen hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneinä ennen
kantoliinoihin/-kahvoihin tarttumista. Kantajia voi tarvittaessa tiedustella
esim. hautaustoimistoista.

Siunaustilaisuus
Hautaan siunaaminen tapahtuu yleensä Huittisten, Vampulan tai
Huhtamon kirkoissa. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla tai
Huittisten siunauskappelissa.
Kukat lasketaan joko kirkossa tai haudalla. Mikäli vainaja tuhkataan,
omaiset voivat siirtää kukkalaitteet tulevalle haudalle tai Huittisten
hautausmaalla muistolehdon kiitoskiville. Siirron voi sopia myös
hautaustoimiston kanssa.
Huittisten kirkossa on mahdollisuus käyttää arkkualbaa, joka peittää
arkun siunaustilaisuuden ajan. Omaisten tehtävänä on avustaa alban
laittamisessa ja pois ottamisessa.
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Saattokellot
Suru ja jäähyväisten jättö kuuluvat myös kellojen soitossa. Saattokellot
soitetaan siunauksen jälkeen saaton lähtiessä kirkosta tai kappelilta.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa
soveltuvissa tiloissa.
Tilaisuuden ohjelma on omaisten harkittavissa. Usein siihen sisältyy
tarjoilu, virsiä ja muuta musiikkia, vainajan muistelua puheissa ja
adressien lukeminen.
Papin ja kanttorin voi kutsua mukaan.

Suruliputus
Kuolinpäivänä liputetaan vainajan kodissa. Hautauspäivänä liputetaan
sekä kotona että muistotilaisuuspaikassa.
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Hautauksen jälkeen
Muistaminen jumalanpalveluksessa
Hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten ja heidän omaistensa puolesta
rukoillaan jumalanpalveluksessa. Kuolleiden nimet luetaan siunausta
seuraavana tai jonain muuna sovittuna sunnuntaina messussa.

Tuhkaaminen ja maahan kätkeminen
Vainajan tuhka tulee sijoittaa pysyvästi yhteen paikkaan vuoden kuluessa
tuhkauksesta. Jos omaiset haluavat papin mukaan uurnan hautaamiseen
tulee heidän sopia ajankohta kirkkoherranvirastosta. Jos omaiset
hautaavat uurnan keskenään tai haluavat mukaansa seurakuntamestarin,
sovitaan uurnan hautaaminen puutarhurin kanssa. Ajankohta tulee sopia
viimeistään kolme vuorokautta ennen haluttua uurnanlaskupäivää.
Muistolehtoon uurnat/tuhkat haudataan sulan maan aikana seurakunnan
toimesta.

Hautamuistomerkki
Huittisten seurakunnan hautausmaiden käyttösuunnitelmat sisältävät
ohjeet hautamuistomerkeistä. Haudalla olevaa vanhaa muistomerkkiä ei
saa poistaa ilman lupaa. Hautamuistomerkin suunnitelma täytyy
hyväksyttää seurakunnan hautatoimella ennen sen valmistamista.

Haudan hoito
Haudan hoito kuuluu omaisille. Hauta tulee hoitaa niin, että se pysyy
hautausmaan yleisilmeen mukaisessa kunnossa. Omaiset voivat huolehtia
haudasta itse tai ostaa hoitopalvelun seurakunnalta.
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Hautaukseen liittyviä käytäntöjä Huittisten seurakunnassa
- Arkkuhautauksessa vanhaan sukuhautaan omaisten tulee hoitaa
hautakiven ja mahdollisten reunakivien poisto ennen haudan
avaamista. Kiven poiston voi sopia hautaustoimiston tai kiviliikkeen
kanssa.
- Avatun haudan havutuksen voivat omaiset tehdä itse tai kysyä
palvelua hautaustoimistolta. Seurakunta on luopunut havutuksista.
- Uuteen hautaan haudatulle vainajalle seurakunta tuo nimellä
varustetun puuristin.
- Kuihtuneet muistokukat omaisten tulee poistaa tai seurakunnalla on
oikeus poistaa ne tietyn ajan kuluessa. Kukkavihot ovat sekajätettä.
- Seurakunta tekee nurmipintaisen haudan peruskunnostuksen
kesäaikana.
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Hautajaisten muistilista
o Suruviesti läheisille
o Papin, siunausajan ja –paikan, hautapaikan sekä
muistotilaisuuspaikan varaus
o Hautaustoimistossa asiointi
o Siunaustilaisuuden suunnittelu
Papin tapaaminen
Musiikki / Kanttori
Mahdollinen käsiohjelma
Arkunkantajat
o Muistotilaisuuden suunnittelu
Paikka
Tarjoilu
Valokuva, kynttilä ja kukka muistopöydälle
Koristelu
Tilaisuuden kulku
o Kuolinilmoitus, hautajaisiin kutsuminen
o Kukkavihko
o Suruliputus
o Hautajaisten jälkeinen perunkirjoitus
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Omaisenne siunataan hautaan

Hautaan siunaamisen toimittaa
________________________________ Puh. _________________

Kanttorina toimii
________________________________ Puh. _________________

Seurakuntamestarit
Huittinen

044 375 0521

Vampula

050 406 3303

Puutarhuri

044 599 2375

Taloustoimisto

044 056 0176
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