Sinulle surun aikana
”Herra, anna hänelle iankaikkinen lepo, ikuinen valo häntä valaiskoon.”

Sururyhmät
Seurakuntien järjestämään sururyhmään voit osallistua sen jälkeen, kun läheisesi
kuolemasta on kulunut noin kolme kuukautta. Kuopiossa sururyhmiä järjestetään
työikäisille, eläkeikäisille sekä itsemurhan tehneen läheisille.
Oma sururyhmänsä on myös lapsille.
Tiedot sururyhmistä löydät Kirkko ja Koti -lehdestä.
Pyhäinpäivänä kaikissa kirkoissa järjestetään kirkkoilta,
jossa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen kuolleitten
nimet, sytytetään kynttilä sekä rukoillaan vainajien ja 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

”Älköön sydämenne olko levoton. Uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun.
Minun Isäni kodissa on monta huonetta.
Enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan.”
Johanneksen evankeliumi 4: 1- 2.
Kuolema ja suru ovat tulleet lähellesi. Jos tahdot jakaa kysymyksiäsi ja tunteitasi toisen
kanssa, voit ottaa yhteyttä seurakuntasi pappiin tai diakoniatyöntekijään, sairaalassa
sairaalapappiin.

www.kuopionseurakunnat.fi

HAUTAJAISTEN JÄRJESTÄMINEN
Hautajaiset antavat tilan yhteiselle surulle ja lohdutukselle. Poisnukkunutta hyvästellään
virsillä ja raamatunsanoilla. Rukouksissa muistetaan sekä lähtenyttä että häntä kaipaavia.
Hautajaisten järjestäminen aloitetaan seurakuntien hauta- ja puistotoimistosta. Sieltä
varataan kappeli, siunausaika, pappi ja kanttori sekä paikka muistotilaisuudelle. Samalla
käynnillä varataan hautapaikka sekä varmistetaan hautaoikeuden haltija ja haudan
mahdollinen hoitaminen. Hautaustoimistot huolehtivat arkun tai uurnan hankkimisesta,
samoin vainajan kuljetuksesta.
Lääkärin antama lupa hautaamiseen toimitetaan aina hauta- ja puistotoimistoon.
Hautausjärjestelyt voidaan aloittaa, vaikka lupa hautaamiseen viivästyy. Mikäli vainajasta
välittömästi tarvitaan virkatodistus, se on saatavissa seurakuntien keskusrekisteristä tai
maistraatista.
Sanomakellot soitetaan Tuomiokirkossa perjantaisin klo 10. Muissa kirkoissa
sanomakelloja soitetaan pyydettäessä.
Vainajan ja hänen läheistensä puolesta rukoillaan oman seurakunnan kirkossa siunausta
seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa. Vainajan nimi julkaistaan Kirkko ja koti lehden kirkollisissa ilmoituksissa.
SIUNAUSTILAISUUS
Kristilliseen uskoon kuuluu ylösnousemuksen toivo. Tätä tarkoittaa se, kun kirkko siunaa
vainajan sanoilla: ”Jeesus Kristus Vapahtajamme herättää sinut viimeisenä päivänä.”
Siunaus toimitetaan kappelissa tai haudalla. Ison hautausmaan yhteydessä on kaksi
kappelia, Pyhän Markuksen ja Pyhän Pietarin kappelit. Markuksen kappeliin mahtuu 200
henkeä, Pietarin kappeliin 80.
Flodbergin, Vehmasmäen ja Hirvilahden kappeleissa siunaus toimitetaan silloin, kun
hautapaikka on näillä hautausmailla. Siunauspäiviä ovat torstai, perjantai ja lauantai.
Kappeli varataan puoleksitoista tunniksi.
Kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, ellei se ole ollut vastoin vainajan tahtoa.

MAAHAN KÄTKEMINEN
Kukat lasketaan arkulle siunauksen ja sitä seuranneen musiikin jälkeen. Kukat voidaan
laskea myös siunaustilaisuuden alussa. Haudalla lasketaan kukat ja sen jälkeen veisataan
virsi.
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Vainajalle läheisimmät asettuvat arkun
pääpuolelle, kappelista lähdettäessä takimmaisiksi.
Tuhkahautauksessa omaisten toivotaan huolehtivan kukkalaitteista siunauksen jälkeen.
Uurna voidaan haudata omaisten hallinnassa olevaan hautaan tai erilliseen uurnahautaan.
Tuhka voidaan kätkeä myös Ison hautausmaan muistolehtoon tai sirottelualueelle tai
Flodbergin hautausmaan muistolehtoon.
Pappi voidaan pyytää mukaan myös uurnan maahan kätkemiseen.
MUISTOTILAISUUS
Muistotilaisuus voidaan järjestää seurakuntien tiloissa. Siunaava pappi osallistuu
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.
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