Miten järjestän hautauksen?

Miten järjestän hautauksen?
Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen ja hautaamiseen liittyvistä
asioista.
Osoite: Kirkkopuistokatu 11, 94100 Kemi, seurakuntakeskuksen 2. kerros.
Puhelin: 040 831 4089 tai 040 848 9347.
Hautausasioissa kirkkoherranvirasto palvelee arkisin klo 8.00 - 15.45.
Omaiset voivat tulla sopimaan vainajan siunaamisesta/hautaamisesta vaikka kuolemaan
liittyviä asiapapereita ei olisi vielä saatu.

Hautausaika ja -paikka
Hautauksia toimitetaan lauantaisin ja muina arkipäivinä klo 10.00 -18.00.
Sunnuntaihautaus on mahdollista vain, jos siunaus toimitetaan jumalanpalveluksen tai
hartaustilaisuuden yhteydessä siunauskappelissa tai kirkossa.
Vainajan siunaaminen voi tapahtua kirkossa, siunauskappelissa, haudalla tai vainajan
kotona. Kirkossa siunataan ainoastaan kristilliseen uskontokuntaan kuulunut vainaja.
Kappelissa voidaan järjestää myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan siunaustilaisuus,
jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei
kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi
sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo,
ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita (KJ 2:23).
Siunauskappeleita ei luovuteta ei-kristillisen tai uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.
Seurakunta huolehtii alttarikukituksesta ja kynttilöistä.

Sanoma- ja siunauskellojen soitto
Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan kirkonkellojen soitolla, sanomakelloilla.
Sanomakellot soitetaan torstaisin Kemin kirkossa klo 10 alkavan hartauden jälkeen.
Kirkkoherranvirastossa sovitaan sanomakellojen soittamisesta.
Kuolleiden muistaminen eli kiitos luetaan kirkossa jumalanpalveluksen yhteydessä
hautauksen jälkeisenä sunnuntaina, ellei toisin ole sovittu kirkkoherranvirastossa.
Hautauskellot soitetaan hautauksen yhteydessä siunauskappelien kelloilla.
Hautauskellojen soitto aloitetaan kutsukelloilla 15 minuuttia ennen siunaustilaisuuden
alkua. Saattokellot soivat sen ajan, minkä surusaatto siirtyy kappelista haudalle ja vainaja
on laskettu hautaan.
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Siunaustilaisuuden ohjelma
Siunauksen suorittava pappi ottaa yhteyttä omaisiin keskustellakseen lähemmin vainajasta
ja muista hautaustilaisuuteen liittyvistä yksityiskohdista.
Kristillisen hautaan siunaamisen keskeisiä osia ovat evankeliumi ja seurakunnan yhteinen
rukous, joista heijastuu ylösnousemususko.
Siunaustilaisuudessa noudatetaan kahta tapaa:


Siunaustilaisuus alkaa alkusoitolla ja/tai virrellä, jonka jälkeen pappi pitää
siunauspuheen ja siunaa vainajan. Siunaamisen jälkeen lauletaan virsi tai virren
paikalla voi olla myös muu musiikkiesitys, joka kuvastaa surua ja kaipausta tai toivoa
ja kiitosta. Kukkien laskun aloittavat lähimmät omaiset. Muiden kukkatervehdysten
jälkeen lauletaan päätösvirsi.



Siunaustilaisuus aloitetaan alkusoitolla ja/tai virrellä, jonka jälkeen kukkatervehdykset
lasketaan arkulle samassa järjestyksessä kuin edellä. Kukkien laskun jälkeen lauletaan
virsi ja/tai esitetään muu musiikkiesitys, jonka jälkeen pappi pitää siunauspuheen ja
siunaa vainajan. Siunaamisen jälkeen lauletaan päätösvirsi.

Päätösvirren jälkeen kukat siirretään sivummalle. Arkunkantajat astuvat arkun luo ja
surumusiikin soidessa kantavat arkun kappelista.

Virret ja musiikki
Siunaustilaisuudessa on 2-3 virttä. Virsitoivomukset esitetään siunaavalle papille. Muusta
esitettävästä musiikista on mahdollisuus neuvotella kanttorin kanssa.

Siunauskappelin vahtimestari
Siunauskappelissa vahtimestari asettaa arkun katafalkille valmiiksi siunausta varten.
Siunaustilaisuuden päätyttyä vahtimestari ohjaa yhdessä siunauksen suorittaneen papin
kanssa surusaaton haudalle ja antaa ohjeet arkun laskemisesta hautaan.

Vainajan katsominen
Vainajaa voidaan näyttää lähiomaisten esittämästä toivomuksesta. Vainajan katsomisen
ajankohta sovitaan kirkkoherranviraston kautta.
Näyttö tapahtuu siunauskappelin yhteydessä olevassa vainajien säilytystilassa ja
viimeinen mahdollinen aika katsomiseen on 35 minuuttia ennen siunaustilaisuuden alkua,
jolloin arkku voi olla auki 5 minuutin ajan. Siunaustilaisuudessa vainajan katsominen ei ole
mahdollista.
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Kukkalaitteet ja osanoton ilmaukset
Hautajaisten luonne määräytyy omaisten toivomuksesta. Tämä ilmenee
kuolinilmoituksesta, jossa ilmoitetaan kuolemasta ja useimmiten myös siunaus- ja
muistotilaisuuden ajasta ja paikasta.
Arkkuhautauksessa siunauksen tapahtuessa kappelissa on mahdollista, että kukkalaitteet
lasketaan vasta haudalla, mikäli sääolot sen sallivat ja lähiomaiset ovat sopineet asiasta
siunauksen suorittavan papin kanssa.
Kukkalaitteet jäävät hautakummulle ja omaisilla on mahdollisuus poistaa ne huhtilokakuussa 14 päivän ja muulloin 20 päivän kuluessa, minkä jälkeen seurakunnalla on
oikeus poistaa ne. Talviaikana hautakummulle jäätyneitä kukkalaitteita ei kuitenkaan voida
poistaa.
Kun vainaja tuhkataan, kukkalaitteet lasketaan siunaustilaisuudessa. Arkku jää
siunaustilaisuuden jälkeen paikoilleen kappeliin.
Uurnahautauksen kyseessä ollessa saattoväki voi siunaustilaisuuden jälkeen viedä
kukkalaitteet haudalle, johon uurna myöhemmin lasketaan tai kukat voidaan laskea myös
hautausmaalla olevalle muistopaadelle.
Kukkalaitteet tuodaan siunaustilaisuuteen yleensä hautaustoimistojen ja kukkakauppojen
toimesta.
Siunauskappelissa on omat paikkansa kukkalaitteille, josta ne noudetaan vasta kukkien
laskuhetkellä.

Kantajat
Arkun kantamiseen kappelista tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Kappelin edestä
haudalle arkku viedään saattovaunuilla.
Vainajan tuhkaamiseen tarkoitetun arkun kappelisalista siirtää pois vahtimestari. Uurnan
hautaan lasku tapahtuu myöhemmin omaisten kirkkoherranviraston kanssa sopimana
ajankohtana.
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Muistotilaisuus
Mikäli papin ja kanttorin toivotaan saapuvan muistotilaisuuteen, tulisi siitä sopia heidän
kanssaan etukäteen, jotta heillä olisi mahdollisuus varata aikaa sitä varten.
Adressit luetaan muistotilaisuudessa.
Seurakunnan tiloja on mahdollisuus vuokrata muistotilaisuutta varten.
Seurakuntakeskuksen Hopealyhdyn ruokasalissa on tilat 176 hengelle, Alasaleissa 4050:lle ja Juhlahuoneistossa 62 hengelle.
Veitsiluodon seurakuntakodilla on tilat 80 hengelle, Saarenottan kurssi- ja leirikeskuksen
ruokasalissa 100 hengelle ja Paattion kerhohuoneessa 40 hengelle.
Salien vuokraan sisältyvät muistotilaisuudessa tarvittavat astiat, pöytäliinat, kynttilänjalat ja
kukkamaljakot.

Hautapaikka
Peurasaaren hautausmaalta luovutetaan uusi hautapaikka vain Kemin seurakunnan läsnä
olevaan väestöön kuolinhetkellä kuuluneelle vainajalle, joka elinaikanaan on ollut 25 vuotta
Kemin seurakunnan jäsenenä. Rajoitus ei koske sukuhautaan hautaamista.
Peurasaaren hautausmaalta ei luovuteta rinnakkaisia hautapaikkoja.
Paattionlehdon hautausmaalta luovutetaan enintään 3 rinnakkaista arkkuhautapaikkaa.
Hautausmaalla on lisäksi uurnahauta-alue ja muistolehto tuhkan sirottelua varten.
Tunnustukseton hauta-alue sijaitsee Paattionlehdon hautausmaalla.
Aikaisemmin lunastettuun hautapaikkaan voidaan uusi arkkuhautaus suorittaa 20 vuoden
kuluttua edellisestä arkkuhautauksesta. Rajoitus ei koske syvähautaan tehtävää päälle
hautausta.
Ennakkoon ei hautapaikkoja voi varata tai ostaa.
Uudet luovutettavat hautapaikat ovat määräaikaisia hautoja, joiden hallinta-aika on 25 tai
40 vuotta. Hallinta-ajan päättyessä omaisilla on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen.
Hallinta-ajan päättymisestä seurakunta tiedottaa haudalle asetettavalla ilmoituksella.
Omaisten tulee huolehtia siitä, että seurakunnalla on ajan tasalla olevat yhteystiedot
hautaoikeuden haltijasta.
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Vainajan tuhkaaminen
Seurakunnalla ei ole krematoriota. Vainajan tuhkaaminen suoritetaan useimmiten Oulun
seurakuntien krematoriossa. Kun Kemin seurakunnan läsnä olevaan väestöön kuuluneen
vainajan tuhka haudataan Kemin seurakunnan hautausmaalle, huomioi seurakunta
vähennyksenä hautauskuluista tuhkaamiseen liittyvän kuljetustuen.
Vainajan tuhkaamiseen liittyvistä järjestelyistä tulee omaisten itse huolehtia, tai antaa
tehtävä hautaustoimistolle.

Hautamuistomerkki ja haudan hoito
Hautamuistomerkkejä koskevia säännöksiä ja ohjeita saa kirkkoherranvirastosta.
Haudan hoidon voi antaa seurakunnalle huolehdittavaksi. Lisätietoja hoidoista
kirkkoherranvirastosta.

Seurakunta henkisenä tukena suruaikana
Surun aikana seurakunnan työntekijät ovat vierellä kulkijoita, joihin voi ottaa yhteyttä
puhelimitse ja heidän kanssaan voi sopia keskustelusta.
Päivystävä pastori on tavattavissa arkipäivisin klo 9-13 puh. 040 848 9347.
Palveleva puhelin tarjoaa keskusteluapua, numero 0400 22 11 80. Päivystysajat koko
Suomessa su-to klo 18-01, pe-la 18-03.
Seurakunta järjestää myös suruseminaareja.

Vainajien muistaminen pyhäinpäivänä
Kemin seurakunnassa on tapana, että pyhäinpäivänä luetaan vuoden aikana
poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja sytytetään heille kynttilä. Kemin kirkossa tämä
muistaminen on Peurasaaren hautausmaahan ja muualle haudatuille. Paattionlehdon
kappelissa kynttilät sytytetään Paattionlehdon hautausmaahan haudatuille.

Kemin seurakunta
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