Läheisen kuoltua
1

Kuvataiteilija Mauno Mattilan metallityö Hyvinkään kirkon yläsalissa.

Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
Läheisen ihmisen kuolema on koskettanut Teitä. Erilaisten tunteiden ja kysymysten keskellä on myös ryhdyttävä hoitamaan monia
käytännön asioita. Vaikka voimia tähän ei aina tuntuisikaan riittävän, voivat hautajaisjärjestelyt omalla tavallaan auttaa kohtaamaan
menetyksen ja kulkemaan eteenpäin. Hautajaisjärjestelyt ovat
lähimpien omaisten vastuulla, mutta niitä ei kuitenkaan tarvitse
hoitaa yksin. Seurakunnan työntekijät ovat apuna ja tukena hautajaisten suunnittelussa ja käytännön järjestelyissä. Tämä kirjanen
on laadittu avuksi hautajaisten järjestelyjä varten.
Kristillisessä hautaan siunaamisessa vainaja jätetään Jumalan haltuun. Kristillinen toivo perustuu Jeesuksen lupaukseen: ”Minä
olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka
kuoleekin” (Joh. 11:25).
Hautajaiset antavat tilaisuuden yhdessä suremiseen ja keskinäiseen
lohdutukseen. Monin muistoin ja yhteisestä ajasta kiitollisena voidaan läheinen saattaa viimeiselle matkalle.
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Missä asioidaan
Voitte ottaa yhteyttä Hyvinkään seurakunnan kirkkoherranvirastoon, Hämeenkatu 16, p. 040 8050 205. Siellä varataan siunausaika,
hautapaikka, siunauksen toimittava pappi ja kanttori.
Hautaustoimistoja on Hyvinkäällä useita. Hautaustoimistojen palveluihin kuuluvat arkkujen ja uurnien myynti, vainajan arkkuun
laittaminen ja kuljetus sekä toimeksiannosta asioiminen seurakuntien ja viranomaisten kanssa (esim. hautauslupa-asiat) ja muut
järjestelyt.

Toimivaltaiset hautausasian hoitajat
Mikäli vainaja on eläessään esittänyt toiveen, että tietty henkilö
hoitaisi hautausjärjestelyt, tulisi tätä toivetta noudattaa. Muussa
tapauksessa hautausjärjestelyistä päättävät hautaustoimilain mukaisesti vainajan puoliso yhdessä lähimpien perillisten kanssa.

Hautauslupa
Hautauslupa annetaan sille henkilölle, joka on ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta. Luvan hautaamiseen saa sairaalasta tai lääkäriltä, joka on kuolemansyyn tutkinut.
Vainajan hautaaminen tai tuhkaaminen voidaan suorittaa vasta,
kun hautauslupa on toimitettu seurakuntaan. Useimmiten hautausluvan toimittaa seurakuntaan hautaustoimisto.
Hautaan siunaamisen ajankohdan voi sopia vaikka hautauslupaa ei
vielä olisikaan.

Hautauspaikka ja hautaustapa
Hyvinkäällä on neljä hautausmaata: Rauhannummen, Puolimatkan, Kytäjän ja Rautatienrakentajien hautausmaat. Hautaus suoritetaan joko arkku- tai uurnahautauksena.
Kirkkoherranvirasto antaa tietoja hautapaikoista ja niiden lunastushinnoista. Hautapaikkaa ei voi varata etukäteen.
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Puolimatkan
kappeli

Hautaukseen liittyvistä asioista säädetään mm. kirkkolaissa sekä
hautaustoimen ohjesäännössä. Arkussa haudatun vainajan tulee
olla maassa 30 vuotta ennen kuin hautaus samaan hautasijaan on
mahdollista. Tätä kutsutaan koskemattomuusajaksi. Vanhaan hautaan haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana. Tarvittaessa hautaan on lunastettava
hallinta-ajan jatkoa. Koskemattomuusaika ei estä uurnien hautaamista arkkuhautaan.
Hautaustoimilain edellyttämä ns. tunnustukseton eli hautausmaaksi vihkimätön hauta-alue sijaitsee Rauhannummen hautausmaalla.
Sieltä voidaan osoittaa hautapaikka sitä erikseen pyydettäessä.
Vanhaan sukuhautaan haudattaessa joudutaan usein kysymään
kirjallinen lupa muilta hautaan aikaisemmin haudatun vainajan
omaisilta. Kirkkoherranvirastosta saa tähän opastusta sekä valmiin
sopimuskaavakkeen.

Sanomakellot ja vainajan muistaminen
Vanhan perinteen mukaisesti vainajan seurakunnassa soitetaan
sanomakelloja. Hyvinkäällä tämä tapahtuu arkipäivisin ma-pe
klo 11. Soittopäivä sovitaan kirkkoherranvirastossa.
Siunausta seuraavana sunnuntaina Hyvinkään seurakunnan jumalanpalveluksessa luetaan edellisellä viikolla hautaan siunattujen
seurakuntalaisten nimet ja muistetaan heitä ja omaisia yhteisessä
esirukouksessa.
Pyhäinpäivän iltana on iltakirkko, johon omaisia kutsutaan mukaan. Pyhäinpäivän iltakirkossa luetaan vuoden aikana hautaan
siunattujen seurakunnan jäsenten nimet.
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Pyhäinpäivänä ja jouluna hautausmaat täyttyvät kynttilöistä. Elävä
liekki kertoo muistamisesta ja kaipauksesta sekä muistuttaa maailman valosta, Vapahtajasta, joka voitti kuoleman vallan.

Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä noin kolmen viikon
sisällä kuolemasta. Siunaamisia toimitetaan kaikkina arkipäivinä
(ma-la).
Siunaustilaisuuden ajaksi varataan puolitoista tuntia.
Vainajan siunaa tavallisesti vuorossa oleva oman seurakunnan
pappi. Siunausta edeltää keskustelu papin kanssa. Tässä keskustelussa käydään läpi tapahtunutta ja edessä olevan toimituksen yksityiskohtia.
Hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä kappelissa. ”Hautaan
siunaamisen toimittaa pappi kirkossa tai siunauskappelissa, kappelissa, haudalla taikka vainajan kotona sen mukaan kuin asianosaiset siitä papin kanssa sopivat” (Kirkkojärjestys).
Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkkokäsikirjan mukaan. Siunaustilaisuuteen sisältyy musiikkia, rukousta, raamatunlukua,
puhe sekä virsiä. Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa tulee tarvittaessa keskustella asiasta.
Siunaus on samanlainen niin tuhka- kuin arkkuhautauksessakin.
Tuhkasiunauksessa arkku jää kappeliin tai voidaan kantaa autoon
siunaustilaisuuden jälkeen. Tuhkasiunauksessa kukat on tapana
viedä omaisten toimesta tulevalle
hautapaikalle siunaustilaisuuden
päätyttyä.
Mikäli vainaja tuhkataan, kukat lasketaan aina kappelissa, yleisimmin
tilaisuuden alkupuolella. Arkkuhautauksessa kukat lasketaan joko
kappelissa tai ehkä tavallisemmin
haudalla, mikä on varsinkin sään
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Puolimatkan Sankariristi. Kuva Ari Suomi

salliessa luonteva käytäntö. Haudalla usein lopuksi vielä lauletaan
esim. virrestä ”Sun haltuus rakas Isäni..”
Puolimatkan ja Rauhannummen kappeleissa on mahdollisuus
käyttää arkun päällä arkkualbaa. Alba varataan hautausjärjestelyjen yhteydessä kirkkoherranvirastosta. Arkkuhautauksessa arkkualba poistetaan ennen arkun kantamista haudalle. Omaiset voivat
tutustua arkkualbaan ja sen käyttöön ennen siunausta.
Arkunkantajat on hyvä pyytää etukäteen. Kantajia (jotka voivat
olla niin miehiä kuin naisia) tarvitaan kuusi. Arkku kannetaan
ulos loppumusiikin soidessa ja saattoväki lähtee arkun jäljessä.
Suntio ohjeistaa arkun kantoa ja hautaan laskemista. Siunauskappeleiden eteistilasta löytyy myös havainnolliset ohjeet arkunkantajille.
Saattokellot soivat tilaisuuden päätteeksi ja hautajaissaaton lähtiessä kappelista haudalle.

Vainajan hyvästely
Vainajan hyvästely voi tapahtua jo arkkuun laittamisen yhteydessä
tai erikseen pyydettäessä ennen siunaustilaisuuden alkua. Vainajan
katsomisen eli näytön suorittaa lähinnä hautaustoimisto. Ennen
siunaustilaisuutta tehtävän vainajan katsomisen suorittaa yleisimmin seurakunta. Näytöstä on sovittava etukäteen hautaustoimiston
tai seurakunnan kanssa.
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Rautatienrakentajien
hautausmaa

Tuhkaus ja tuhkan hautaaminen
Tuhkaus tapahtuu siunaamisen jälkeen. Tuhkauksen tapahduttua
uurna voidaan haudata arkkuhautaan tai uurnahautaan. Tuhka
voidaan kätkeä myös muistolehtoon. Muistolehtoon kätkeminen
tapahtuu aina seurakunnan toimesta. Muistolehdon yhteydessä on
tuhkan sirottelualue. Tuhkan sirottelussa omaiset voivat halutessaan olla mukana. Sirottelu tehdään ns. sulan maan aikaan.
Muistolehto- ja sirottelualueet sijaitsevat Rauhannummen, Puolimatkan ja Rautatienrakentajien hautausmailla. Vainajan nimilaatta voidaan kiinnittää Rauhannummessa (muistolehto ja vanha
sirottelualue) ja Rautatienrakentajien hautausmailla muistolehdon
vieressä olevaan muistomuuriin ja Puolimatkan hautausmaalla
muistelupaikan vieressä oleviin kivipaaseihin. Rauhannummen
uudella sirottelualueella nimilaatat tulevat betonisiin paaseihin.
Muualle haudattujen nimeä ei merkitä näihin yleisiin muistokiviin
vaan esimerkiksi oman sukuhaudan kiveen.
Hautausmaan muistelupaikalle voi viedä kukan ja kynttilän muistolehtoon tai muualle haudatun vainajan muistoksi.
Tuhkan hautaamisesta on huolehdittava vuoden kuluessa. Tuhkaa
ei saa jakaa osiin eikä sijoittaa eri paikkoihin. Tuhka on mahdollista haudata myös omalle tai muulle maa- tai vesialueelle, mikäli
alueen omistaja tai haltija on antanut siihen kirjallisen luvan.
Viimeistään tuhkaa noudettaessa tulee ilmoittaa tarkka osoite tai
kiinteistörekisterinumero paikasta, johon tuhka tullaan hautaamaan tai sirottelemaan.
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Uurnanlasku sovitaan kirkkoherranvirastossa. Uurnanlaskussa on mukana suntio ja silloin kokoonnutaan kappeliin,
josta lähdetään haudalle. Yleensä joku lähiomaisista kantaa
uurnaa sylissään. Uurnahauta voidaan peittää samalla. Uurnanlaskun yhteydessä voi joku läsnäolijoista tai vainajan läheisistä tai pappi pitää rukoushetken.
Muualle kuin oman seurakunnan hautausmaahan haudattava uurna luovutetaan joko hautaustoimiston edustajalle tai
omaiselle. Yksityishenkilöltä edellytetään uurnaa haettaessa
henkilöllisyystodistus.

Kirkkoon kuulumattoman hautaus
Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata kristillisen hautaan siunaamisen mukaisesti, jos omaiset sitä perustellusti
pyytävät. Näissä tapauksissa omaisten tulee ottaa yhteyttä
hautauksen toimittajaksi merkittyyn pappiin riittävän ajoissa.
Periaate on, että ihmisen omaa tahtoa ja vakaumusta kunnioitetaan kuoleman jälkeenkin. Seurakunnan työntekijät luottavat tässä omaisten välittämään tietoon vainajasta.
Seurakuntien hautausmaat ovat yleisiä hautausmaita. Hautatoimilaki säätää, että hautaamisen hinta on kaikille kotikuntalaisille sama, kirkkoon kuulumisesta riippumatta. Kirkkoon kuulumattomalta peritään lisäksi kappelin vuokra.
Kappelia vuokrataan myös kirkkoon kuulumattomalle vainajalle vakaumuksellisista syistä pidettävää uskonnotonta muistohetkeä varten. Ristejä tai muita kappelissa näkyviä kristillisiä symboleja ei kuitenkaan saa tilaisuuden ajaksi peittää.
Tämän tilaisuuden järjestelyt ovat omaisten vastuulla.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus on omaisten saattoväelle järjestämä tilaisuus.
Vainajasta puhuminen ja yhdessä muisteleminen antavat
voimia surun käsittelemiseen. Muistotilaisuus hautauksen
jälkeen voidaan pitää vainajan tai omaisten kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa juhlapaikoissa. Seurakunnan
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pitopalvelusta voi halutessaan varata tilat tarjoiluineen muistotilaisuutta varten.
Pappi osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös muistotilaisuuteen, jos omaiset sitä toivovat. Papin kanssa voi keskustella myös
muistotilaisuuden ohjelmasta.
Muistotilaisuuden ohjelman sisältö ja määrä on omaisten harkittavissa. Usein siihen sisältyy esim. tarjoilua, veisuuta, yhteislaulua
tai muuta musiikkia, vainajan muistelua puheissa ja keskusteluissa
sekä adressien lukeminen. Muistotilaisuuden perinteisiin kuuluu
valkoisella liinalla peitetty pöytä, jolla on vainajan kuva, kynttilä ja
kukkia.

Kuolinilmoitus
Jos omaiset haluavat järjestää julkiset hautajaiset, liitetään lehdessä
ennen hautausta julkaistavaan kuolinilmoitukseen kutsu siunausja muistotilaisuuteen.
Mikäli hautaus tapahtuu lähimpien läsnä ollessa, kuolinilmoitus
voidaan julkaista vasta hautauksen jälkeen. Ilmoituksessa voidaan
kiittää niitä, jotka ovat ottaneet osaa suruun.

Hautamuistomerkki
Hautapaikalle asennetaan tavallisesti kivi, risti tai muu muistomerkki. Hautamuistomerkeistä on omat määräyksensä, joista saa
tietoa seurakunnan hautaustoimen päälliköltä, hautaustoimistoista
ja hautakiviedustajilta. Hautamuistomerkki ei ole välttämätön eikä
sen hankinnalla ole kiirettä.
Talvella haudatuille arkkuhaudoille muistomerkin voi laittaa vasta,
kun hauta on keväällä roudan sulettua kunnostettu. Hautauksen
jälkeisestä haudan kunnostuksesta huolehtii seurakunta.
Haudalla mahdollisesti olevaa vanhaa hautamuistomerkkiä ei saa
poistaa ilman lupaa.
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Hautakummun siistiminen
Muistokukat vainajan haudalla kuuluvat omaisille. Kortit ja nauhat
voi halutessaan ottaa talteen. Kesäaikana hautausmaan työntekijät
poistavat kuihtuneet kukkalaitteet haudalta noin kahden viikon
kuluttua, jos omaiset eivät ole sitä tehneet. Talviaikana kukat saattavat olla pitempäänkin. Kumpu tasoitetaan ja haudan pinta kunnostetaan ennalleen.

Haudan hallinta ja hoito
Omaisten tulee valita keskuudestaan hautaoikeuden haltijaksi nimettävä henkilö. Nimeäminen tehdään yleensä hautajaisten järjestelyjen yhteydessä mutta viimeistään vuoden sisällä hautaamisesta.
Hautaoikeuden haltija edustaa sukua hautaa koskevissa asioissa
ja on yhteyshenkilönä seurakuntaan päin. Nimeäminen tehdään
kirjallisesti kirkkoherranvirastosta tai seurakunnan verkkosivuilta
saatavalla sopimuskaavakkeella.
Hautapaikan haltijan tehtävänä on huolehtia haudan hoitamisesta.
Haudan hoidosta voidaan tehdä sopimus myös seurakunnan kanssa. Tarkempia tietoja hoitosopimuksesta saa kirkkoherranvirastosta.

Hautausmaksut
Kirkkolain perusteella seurakuntien täytyy periä hautapaikasta ja
hautaamiseen liittyvistä palveluista maksu, jonka suuruus määräytyy palvelusta aiheutuneiden kulujen mukaan. Hautaamisesta
aiheutuvat maksut maksetaan ensisijaisesti kuolinpesän varoista.
Mikäli kuolinpesä on varaton, omaiset voivat kääntyä kaupungin
sosiaalitoimen puoleen ja anoa kuolinpesälle toimeentulotukea
hautauskuluihin.

Hautajaisten jälkeen
Kuolema tuo mukanaan myös joukon juridisia asioita, jotka jäävät
lähiomaisten hoidettaviksi, esim. perunkirjoitus on suoritettava
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kolmen kuukauden kuluessa. Esimerkiksi hautaustoimistoista voi
saada apua näissä kysymyksissä.

Surun matka
Surussa on monia muotoja, tunteita ja sävyjä. Läheisen kuolema
jättää ison jäljen. Surun kanssa ei tarvitse kiirehtiä ja aina sille ei
löydy sanoja, vaikka menetyksestä puhuminen koetaankin usein
tärkeäksi. Suru kuuluu elämään mutta samalla se pakenee tarkkoja
määritelmiä ja aikarajoja. Ihmisillä on omat tapansa surra. Omaisten ja ystävien keskinäinen tuki on tärkeää.
Myös seurakunnan työntekijät ovat valmiita tukemaan läheisensä
menettäneitä. Seurakunnan papit ja diakoniatyöntekijät tarjoavat
mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun. Tarvittaessa voi
ottaa suoraan yhteyttä työntekijään, jonka puoleen haluaa asiassa
kääntyä. Papiston ja diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot saa seurakunnan vaihteesta 040 8050 200 tai seurakunnan nettisivuilta.
Mikäli omaiset haluavat, siunauksen toimittanut pappi tai seurakunnan diakoniatyöntekijä voi tulla hautajaisten jälkeen kotikäynnille.
Seurakunnassa kokoontuvia sururyhmiä pidetään syksyisin ja
keväisin. Niihin lähetetään henkilökohtaiset kutsut ja niistä kerrotaan myös seurakunnan nettisivuilla ja lehti-ilmoituksissa.

Rauhannummen kappeli

Myös kirkon Palveleva puhelin (0400 22 11 80) ja Suomen Mielenterveysseuran kriisipuhelin (010 195 202) tarjoavat tukea ja keskusteluapua vaikeissa elämäntilanteissa ja kriiseissä.
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Hautajaisten muistilista
•

Suruviesti läheisille

•

Siunausajan- ja paikan ja hautapaikan varaus
seurakunnasta

•

Muistotilaisuuspaikan varaus

•

Hautaustoimistossa asiointi

•

Siunaustilaisuuden suunnittelu: papin tapaaminen,
musiikki/kanttori, mahdollinen käsiohjelma, arkunkantajat

•

Muistotilaisuuden suunnittelu: paikka, tarjoilu, valokuva
muistopöydälle, tilaisuuden kulku

•

Kuolinilmoitus, hautajaisiin kutsuminen

•

Kukkavihko

•

Hautajaisten jälkeen perunkirjoitus

Hautaan siunaamisen kulku pääpiirteissään
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•

alkumusiikki

•

kukat

•

virsi

•

siunaus (johon sisältyvät mm. rukous, raamatunlukua,
papin puhe, siunaussanat)

•

(musiikkia)

•

rukous, Isä meidän, Herran siunaus

•

virsi

•

loppumusiikki (jonka aikana vainajaa lähdetään
kantamaan hautaan)

Siunaustilaisuuden musiikki
Siunaustilaisuus yleensä alkaa ja päättyy urkumusiikilla. Kanttori
auttaa mielellään musiikkivalinnoissa ja haluttaessa musiikit voi
myös jättää hänen valittavakseen. Siunaustilaisuudessa lauletaan
yleensä kaksi virttä. Omaiset voivat valita näitä itse tai sopia niistä
papin tai kanttorin kanssa.
Lisäksi siunaustilaisuuteen voi pyytää esiintyjää laulamaan yksinlaulua tai soittamaan. Tällaiselle musiikkiesitykselle löytyy paikka
tilaisuuden kulkua suunniteltaessa. Kanttoria voi pyytää säestämään tarvittaessa. Kanttoreilla ei ole mahdollisuutta osallistua
muistotilaisuuteen.
Kirkollisten toimitusten hoitamisesta ei seurakunnan työntekijöille
makseta palkkiota, vaan se kuuluu virkatehtäviin.
Siunauksessa käytetyimpiä virsiä:
30 Maa on niin kaunis
555 Oi Herra, luoksein jää
396 Käyn kohti sinua
338 Päivä vain ja hetki kerrallansa
631 Oi Herra, jos mä matkamies maan
971 Maan korvessa kulkevi lapsosen tie
341 Kiitos sulle, Jumalani
517:1,4 Herra, kädelläsi
377 Sun haltuus, rakas Isäni
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Jumala, taivaallinen 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.
Tue ja lohduta meitä
ja auta katsomaan edessä olevaa elämää
rohkeasti ja turvallisin mielin.
Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen,
meidän Herramme tähden.
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Yhteystietoja
Kirkkoherranvirasto

040 8050 205

Hämeenkatu 16		

ma-ke, pe 10-15, to 10-17

				hyvinkaansrk.virasto@evl.fi
Seurakunnan pitopalvelu

040 8050 240

Rauhannummen
hautausmaa ja krematorio

040 8050 256

Hautaustoimen päällikkö 		
Markku Husso
0400 475 641, markku.husso@evl.fi
Diakoniatoimisto		

019 4561 250

Päivystävä pappi 		
040 8050 212
(tavoitettavissa kirkkoherranviraston aukioloaikana)
Palveleva puhelin		
0400 22 11 80
				www.kirkonkeskusteluapua.fi
				su-to 18-01, pe-la 18-03

				www.hyvinkaanseurakunta.fi
				

p. 040 8050 200 (vaihde)

Kannessa Sääksin järvimaisema. Kuva Jorma Ersta
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Rauhannummen kappeli
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