SINULLE SURUN AIKANA

Ohjeita hautajaisten järjestämiseen
”Herra, anna hänelle iankaikkinen lepo,
ikuinen valo häntä valaiskoon.”

Järvi-Kuopion seurakunta
www.kuopionseurakunnat.fi
www.jarvi-kuopionseurakunta.fi

Sinulle surussasi
Elämään kuuluu monenlainen luopuminen. Rakkaan
ihmisen kuolema voi tulla omaisille ja läheisille yllättäen.
Kristillisen uskomme mukaan sekä elämämme että
kuolemamme ovat Jumalan kädessä.
Jokainen meistä kokee elämän rajan läheisyyden
henkilökohtaisella tavalla. Siksi jokainen lähtö tästä
ajasta on ainutkertainen. Särkyvän elämän keskellä armo
kantaa meitä syvemmältä kuin ehkä osaamme aavistaakaan. Ajan myötä
suru voi muuttua sisäiseksi rauhaksi ja kiitollisuudeksi.
Tämä opas on tarkoitettu sinulle, joka olet valmistelemassa läheisesi
hautajaisia. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi ja tunteitasi toisen kanssa, voit
ottaa yhteyttä seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään.
Kristillinen ylösnousemustoivo merkitsee, että elämä jatkuu kuoleman
jälkeen. Vapahtajamme Jeesus Kristus sanoo:
Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo
minuun, ikinä kuole. Joh.11:25-26

HAUTAJAISJÄRJESTELYT
Hautajaiset antavat tilan yhteiselle surulle ja lohdutukselle.
Poisnukkunutta hyvästellään virsillä, rukouksilla ja Raamatun sanoilla.
Rukouksissa muistetaan myös häntä kaipaavia.
Hautajaisten järjestäminen aloitetaan soittamalla Kuopion ev.lut.
seurakuntien hauta- ja puistotoimistoon p. 040 4848 242. Siellä
hoidetaan käytännön järjestelyt: varataan kirkkosali, siunausaika,
pappi ja kanttori sekä paikka muistotilaisuudelle (jos muistotilaisuus
halutaan järjestää seurakunnan tiloissa). Samalla varataan hautapaikka
sekä varmistetaan hautaoikeuden haltija ja haudan mahdollinen
hoitaminen.
Omaiset hankkivat arkun hautaustoimistosta. Samassa yhteydessä on
luontevaa sopia hautaustoimiston kanssa myös vainajan kuljetuksesta.
Siunaava pappi ottaa omaisiin yhteyttä kolmen päivän kuluessa
varauksesta puhelimitse, jolloin sovitaan omaisten kanssa
siunauskeskusteluaika.
Lääkärin antama lupa hautaamiseen toimitetaan aina hauta- ja
puistotoimistoon.
Mikäli
vainajasta
välittömästi
tarvitaan
virkatodistus, se on saatavissa seurakuntien keskusrekisteristä (p.
040- 4848 225 tai tilaamalla seurakuntien nettisivuilta) tai
maistraatista.
Sanomakellojen soittamisesta sovitaan oman alueseurakunnan
seurakuntamestarin kanssa. Vainajaa muistetaan ja hänen läheistensä
puolesta rukoillaan oman seurakunnan kirkossa siunausta seuraavan
sunnuntain jumalanpalveluksessa. Vainajan nimi julkaistaan Kirkko ja
koti - lehden kirkollisissa ilmoituksissa sekä paikallislehdissä. Jos
omaiset eivät halua tietoa julkaistavan, siitä on hyvä mainita hauta- ja
puistotoimeen soitettaessa.

SIUNAUSTILAISUUS
Kristilliseen uskoon kuuluu
ylösnousemuksen
toivo.
Tätä tarkoittaa se, kun
kirkko siunaa vainajan
sanoilla: ”Jeesus Kristus
Vapahtajamme
herättää
sinut viimeisenä päivänä.”
Jokaisella kirkon jäsenellä
on oikeus kirkolliseen siunaamiseen. Siunaus toimitetaan kirkkosalissa
tai halutessa haudalla.1 Järvi-Kuopion seurakunnissa siunausajat ovat
perjantaisin tai lauantaisin klo 10 ja 14. Siunaustilaisuus on
luonteeltaan jumalanpalvelus. Musiikin valinnassa tämä otetaan
huomioon. Musiikkiin liittyvistä erityistoiveista voi keskustella
kanttorin kanssa. Kirkon kelloja soitetaan sekä ennen
siunaustilaisuutta, että vainajaa hautaan saatettaessa.
ARKKUHAUTAUS
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Vainajalle läheisimmät
kantajat asettuvat arkun pääpuoleen. Kukat lasketaan arkun viereen
siunaustilaisuudessa, ja ne haetaan pois tilaisuuden lopussa ennen
arkun ulos kantamista. Hautausmaalla kukat lasketaan uudelleen arkun
laskemisen jälkeen haudan peittävälle kannelle. Haudalla veisataan
virsi (yleensä 377 tai 30). Tämän jälkeen joku omaisista voi esittää
kutsun muistotilaisuuteen, jos sellainen järjestetään.
Kirkkoon kuulumaton voidaan myös siunata kirkossa, ellei se ole ollut
vastoin vainajan tahtoa.

Omaiset voivat halutessaan katsoa vainajaa ruumishuoneella ennen siunausta. Tästä voi sopia
alueen seurakuntamestarin kanssa. Arkku siirretään paikallisia käytäntöjä noudattaen kantajien
toimesta kirkkoon joko musiikin soidessa tai hyvissä ajoin etukäteen ennen siunaustilaisuuden
alkamista. Seurakuntamestari opastaa näissä asioissa.
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TUHKAHAUTAUS
Tuhkahautauksessa järjestään ensin siunaustilaisuus kirkkosalissa, ja
tuhkaus tehdään tämän jälkeen. Myös tuhkahautauksessa tarvitaan aina
arkku. Tilaisuuden kulku ja merkitys on samanlainen kuin
arkkuhautauksessa, erona vain se, että arkkua ei viedä hautaan, vaan
tilaisuuden
päätteeksi
arkku
kannetaan
ruumisautoon
tai
ruumishuoneelle odottamaan tuhkaukseen siirtämistä. Omaiset sopivat
kuljettamisesta hautaustoimiston kanssa. Tuhkahautauksessa omaisten
toivotaan huolehtivan kukkalaitteista siunauksen jälkeen. Uurna voidaan
haudata omaisten hallinnassa olevaan hautaan tai erilliseen uurnahautaan.
Tuhka voidaan kätkeä myös hautausmaiden muistolehtoon tai
sirottelualueelle. Pappi voidaan pyytää mukaan myös uurnan maahan
kätkemiseen.
MUISTOTILAISUUS
Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakuntien tiloissa. Siunaava pappi ja
kanttori voivat pyydettäessä osallistua muistotilaisuuteen. Ohjelmasta on
hyvä sopia papin kanssa ennakkoon.
Muistotilaisuus on se hetki, jolloin vainajan elämää voidaan muistella
vapain puheenvuoroin. Musiikki ja yhteinen laulu tuovat lähtöjuhlan
kaipaukseen toivon ja lohdun.

Soita ensin seurakuntien
hauta-ja puistotoimistoon:
040- 4848 242 (JärviKuopion siunaukset)
Siunaava pappi ottaa sinuun
yhteyttä kolmen päivän
jälkeen varauksesta.
Hauta- ja puistotoimisto
Siunauskappelintie 3
70110 Kuopio, avoinna ma-pe 816, kesä-elokuussa klo 8–15
(muut numerot: 040 4848 238,
040 4848 239, 040 4848 517)
Seurakuntien keskusrekisteri
(virkatodistukset) Suokatu 22
puh. 040-4848 225
Järvi-Kuopion seurakunnan
papit:
Kirkkoherra
040-4888 600
Juankoski
040-4888 601
Riistavesi
040-4888 625
Muuruvesi
040-4888 672
Säyneinen
040-4888 671
Kaavi
040-4888 612
Tuusniemi
040-4888 614
Nilsiä
040-4888 609,
040-4888 672
Vehmersalmi
040-4888 638
Päivystävä pappi kiireellisissä
asioissa
040-4888 623

Kanttorit:
Juankoski, Muuruvesi
040-4888 615
Kaavi, Tuusniemi
040-4888 626
Riistavesi, Vehmersalmi
040-4888 607
Nilsiä, Säyneinen
040-4888 673

Seurakuntamestarit:
Juankoski
040-4888 616
Kaavi
040-4888 630
Tuusniemi
040-4888 635
Muuruvesi, Riistavesi
040-4888 617
Nilsiä
040-4888 680
040-4888 667
Säyneinen
040-4888 618
Vehmersalmi
040-4888 659
Diakoniatyöntekijät (tukea
hengellisissä ja taloudellisissa
kysymyksissä)

Juankoski
040-4888 620
Nilsiä, Muuruvesi 040-4888 677
Tuusniemi, Vehmersalmi
040-4888 631
Kaavi
040-4888 627
Riistavesi
040-4888 608

Sururyhmistä apua läheisen menettäneelle
Seurakunta järjestää äskettäin läheisensä
menettäneille sururyhmiä, joissa on mahdollista
puhua ja vaihtaa kokemuksia menetykseen
liittyvistä asioista. Sururyhmään voi osallistua,
kun läheisen kuolemasta on kulunut noin kolme
kuukautta.
Järvi-Kuopiossa sururyhmiä järjestetään eri
alueseurakunnissa säännöllisin väliajoin. Tiedot
sururyhmistä löydät Kirkko ja Koti –lehdestä,
paikallislehdistä tai seurakunnan työntekijöiltä.
Pyhäinpäivänä kaikissa kirkoissa järjestetään tilaisuus,
jossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kyseisen
alueseurakunnan alueella kuolleitten nimet,
sytytetään kynttilä vainajien muistolle ja rukoillaan
heidän läheistensä puolesta.

Jumala Isämme.
Rohkaise meitä suremaan,
kun on aika surra ja itkeä.
Varjele, ettemme murheessamme
ajattelisi vain kuoleman pimeyttä
vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa.
Opeta meitä turvautumaan Poikaasi Jeesukseen Kristukseen,
joka on voittanut kuoleman vallan.
Lohduta meitä
ja auta meitä kohtaamaan huomispäivä
luottavaisesti ja turvallisin mielin.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen
meidän Herramme tähden.
Aamen.

Järvi-Kuopion seurakunta

