Hautausjärjestelyt
Kirkkoherranviraston hautausasioiden toimistossa sovitaan hautapaikkaan ja hautaan siunaamiseen
liittyvistä asioista. Kirkkoherranviraston osoite on Savilahdenkatu 20.
Kirkkoherranvirastosta varataan siunauksen toimittava pappi, sekä siunausaika ja siunauspaikka.
Tavallisesti siunauksen toimittaa vuorossa oleva oman seurakunnan pappi.
Hautaukset toimitetaan arkipäivisin. Sunnuntaisin, kirkollisina juhlapyhinä, itsenäisyyspäivänä,
vapunpäivänä, sekä yhtä arkipäivää ennen joulu- ja juhannusaattoa hautauksia ei suoriteta.
Lääkäri antaa hautausluvan henkilölle tai hautaustoimistolle, joka huolehtii hautajaisjärjestelyistä.
Lupa tulee toimittaa kirkkoherranvirastoon ennen hautausta.

Siunaustilaisuus
Siunaustilaisuuden kulusta ja ohjelmasta omaiset sopivat siunaavan papin ja kanttorin kanssa.
Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa tai kirkossa, muistokukat lasketaan kuitenkin haudalla.
Kesällä kahden viikon ja talvella kuukauden kuluttua seurakunta poistaa kukkalaitteet haudalta,
mikäli omaiset eivät ole sitä tehneet. Talviaikana lumeen ja maahan kiinni jäätyneitä kukkalaitteita ei
kuitenkaan voida poistaa.
Arkun siirtämiseen kappelista hautaan tarvitaan kuusi kantajaa. Kantajat tulevat arkun luo heti, kun
päätösvirsi on veisattu. Kantajat ovat pukeutuneet päällysvaatteisiin, talviaikana päähine on päässä.
Haudalle siirrytään hautausavustajan opastuksella.
Vainaja voidaan siunata myös haudalla, jolloin saattojoukko lähtee vainajan kanssa kappelin tai
vainajien säilytystilan edustalta haudalle. Joskus esimerkiksi kantajien vähyyden vuoksi vainaja
viedään etukäteen seurakunnan ja hautaustoimiston toimesta hautaan.
Jos vainaja tuhkataan, siunaustilaisuuden jälkeen hautaustoimisto kuljettaa vainajan krematorioon.
Tuhkasiunauksessa muistokukat lasketaan sisällä ja omaiset vievät ne tulevalle hautapaikalle tai
muistelupaikalle. Uurnanlaskutilaisuudessa seurakuntaa edustaa tarvittaessa hautausavustaja.
Seurakunnalla on käytössä arkkuliina. Arkun päälle levitettynä arkkuliina kuvastaa ihmisten
samanarvoisuutta Jumalan edessä ja vainaja on puettu valkoiseen kuten lapsena kastemekkoon ja
valkoiseen rippialbaan. Liinassa on halkio arkulle tulevaa kukkalaitetta varten. Liinan voi varata
tuhkasiunauksiin, joissa arkku jää kappeliin siunauksen päätyttyä.
Siunaustilaisuus alkaa ja päättyy yleensä urkumusiikilla. Tilaisuudessa lauletaan yleensä kaksi virttä.
Lisäksi siunaustilaisuudessa voi olla laulu/soittoesitys toimituksen jumalanpalvelusluonne
huomioiden. Kaikesta siunaustilaisuudessa esitettävästä musiikista sovitaan kanttorin kanssa.
Kanttoriin voi olla yhteydessä kaikissa musiikkiin liittyvissä kysymyksissä.

Siunauspaikat
Anttolan kirkko, Haukivuoren kirkko, Pitäjänkirkko, Suomenniemen kirkko, Ristiinan kirkko,
Tuomiokirkko
Harjun kappeli, Rouhialan kappeli, Ristiinan kappeli

Hautaustapa ja hautapaikka
Vainaja voidaan haudata arkussa, tuhkauurnassa, kaataa tuhka uurnahautaan tai sirotella
sirottelualueelle. Tuhkaaminen tapahtuu krematoriossa. Tuhkauurna voidaan kätkeä kaikilla
hautausmailla suvun arkkuhautaan tai Anttolassa, Haukivuorella ja Ristiinassa sekä Vanhalla
Pohjoisella hautausmaalla uurnahautausmaahan omaan yksityiseen hautaan tai muistolehtoon
Anttolassa, Haukivuorella ja Vanhalla Pohjoisella. Vanhalla Pohjoisella hautausmaalla tuhka
sirotellaan luoteiskulman kalliokummulle ja Veteraanilehdossa nurmialueelle. Anttolassa ja
Haukivuorella tuhka sirotellaan kuntan eli metsänpohjakasvillisuuden joukkoon.
Hautaus toimitetaan ensisijaisesti suvulle aiemmin hankittuihin hautapaikkoihin. Hautapaikkatiedot
tarkastetaan hautauksesta sovittaessa kirkkoherranvirastossa. Tarvittaessa uusi hautapaikka käydään
katsomassa seurakunnan edustajan kanssa. Uuden hautapaikan hallinta-aika on 25 vuotta. Vanhalla
haudalla hallinta-aika voi olla 50 vuotta tai jopa ainainen. Hallinta-ajan päättyessä omaiset voivat
lunastaa hautapaikan uudelleen 25 vuodeksi.

Muistotilaisuus
Siunaustilaisuuden jälkeen omaiset voivat viettää muistojuhlaa vainajan tai hänen omaistensa kotona
tai muussa sopivassa tilassa. Myös seurakunnan seurakuntasalit ovat vuokrattavissa.
Vainajan kuva tai kuvat elämän varrelta ovat esillä muistotilaisuudessa. Omaiset ja ystävät voivat
muistella vainajaa ja pitää puheita. Yhdessä lauletaan virsiä ja muita tilaisuuteen sopivia lauluja.
Adressit ja muut suruun osaaottavat tervehdykset luetaan ääneen.
Siunaava pappi tulee aina tilaisuuteen omaisten niin toivoessa. Tilaisuuden ohjelmasta voi keskustella
hänen kanssaan. Laulu- tai soittoesitysten säestyksestä voi sopia kanttorin kanssa, mikäli hän pääsee
tilaisuuteen.
Yhteinen muistojuhla kunnioittaa vainajan muistoa ja yhdistää surevia omaisia.
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