Hautausopas
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Kuolema on koskettanut Sinua.
Läheinen ihminen on poissa.
Suru on tullut elämääsi.
Rakkaan ihmisen menettäminen
koskee kipeämmin kuin mitkään
sanat pystyvät ilmaisemaan.
Sinusta voi tuntua,
että kaipaus ja kipu ylittävät
kaikki voimavarat.
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Sinulle
surussasi
Suru on yksilöllistä.
Tutun ihmisen kuolema koskee aina.
Läheisen poismeno on vielä vaikeampi asia. Jokaisella
ihmisellä on oma tapansa surra. Surun syvyyttä ja kestoa ei
voi ennakoida. Se on kuin tulva, joka tulee ja tempaisee kaiken
mukaansa. Sureva voi tuntea hämmennystä omista
tunteistaankin.
Kuolema erottaa ihmiset toisistaan, mutta hyvät muistot
poismenneestä säilyvät; niitä ei mikään voi riistää meiltä pois.
Sureva huomaa, ettei kukaan voi täysin ymmärtää
toisen surua.
Silti toisen ihmisen läsnäolo ja pelkkä kuunteleminenkin
on tärkeää. Tulee aika, jolloin omaiset huomaavat
muistelevansa vainajaa sellaisena, kuin hän oli voimansa
päivinä. Sairauden tai onnettomuuden mukanaan tuomat
piirteet siirtyvät taka-alalle.
Anna itsellesi aikaa, sillä surulla ei ole aikarajaa.
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Jäähyväiset sairaalassa
ja vanhainkodissa
Omaisten pyynnöstä voidaan sairaalassa tai vanhainkodissa
järjestää saattohartaus. Se sisältää virsilaulua, raamatunlukua, rukousta ja jäähyväisten jättöä.
Rukoushetken voi johtaa joku vainajan läheisistä tai hoitoyksikön pappi, jonka kanssa ajankohdasta on erikseen sovittava.
Paikallisseurakunnat järjestävät sururyhmiä, joihin myös
muualla asuva voi osallistua. Tarkemmat tiedot sivulla 22.
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Hautausjärjestelyt
Hautausjärjestelyt kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä joko
seurakuntayhtymän hautatoimistoon tai yksityiseen hautaus-

Lupa hautaamiseen, ilmoitus
väestötietojärjestelmään
ja kuolintodistus

toimistoon.
Osa hautausjärjestelyistä on mahdollista ja järkevää hoitaa

Vainajaa hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri (jos vainajalle on

suoraan seurakuntayhtymän hautatoimiston kanssa. Tällaisia

tehty oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus kuolemansyyn

ovat muun muassa kappelin/kirkon varaus sekä hautapaikan

selvittämiseksi) kirjoittaa hautausluvan ja ilmoittaa henkilön

valinta. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautatoimiston

kuolemasta väestötietojärjestelmään. Hautauslupa toimite-

osoite on Eerikinkatu 3 ja puhelinnumero 040 3417 253.

taan hautausmaan tai krematorion pitäjälle. Tästä huolehtii

Erityisesti silloin, kun lunastetaan uusi hauta, olisi hyvä tulla

hautaustoimisto, ellei omaisten kanssa ole toisin sovittu.

ensin seurakuntayhtymän hautatoimistoon. Hautatoimistoon
voi tulla, vaikka hautauslupaa ei vielä olisi kirjoitettu.
Liikeyrityksinä toimivat yksityiset hautaustoimistot huoleh-

Kun tieto kuolemasta on merkitty väestötietojärjestelmään,
omainen voi hankkia maistraatista tai kirkkoherranvirastosta
vainajan virkatodistuksen, jossa on tieto kuolemasta. Virka-

tivat vainajan kuljetuksista, myyvät arkkuja ja uurnia sekä hoi-

todistus on välttämätön hoidettaessa vainajan kuolinpesän

tavat monet muutkin omaisten pyytämät hautaukseen liittyvät

asioita pankin, vakuutuslaitoksen tai viranomaisten kanssa.

asiat. Jos omaiset eivät halua itse hoitaa siunaukseen liittyviä
varauksia, voi nekin jättää hautaustoimiston tehtäväksi.

Kuolemansyyt sisältävän kuolintodistuksen kirjoittaa yleensä
vainajaa hoitanut lääkäri, jolta omainen voi halutessaan saada

Hautauksia toimitetaan arkipäivisin tiistaista lauantaihin.

kopion kuolintodistuksesta.

Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa kappelissa, kirkossa
tai haudalla. Yhteen toimitukseen varataan aikaa runsas tunti.

Oikeuslääketieteellinen kuolemansyynselvitys tehdään polii-

Mikäli tiedetään, että tilaisuus kestää kauemmin, varataan

sin määräämänä niissä tapauksissa, jotka on mainittu laissa

pidempi hautausaika.

kuolemansyyn selvittämisestä. Tällöin kuolintodistuksen

Vainajan siunaa tavallisimmin oman seurakunnan pappi,

kirjoittaa ruumiinavauksen tehnyt oikeuslääkäri ja se laadi-

jonka nimen saa selville siunaustilaisuutta sovittaessa.

taan vasta myöhemmin, kun kuolemansyyn selvittämiseen

Omaiset voivat myös itse pyytää jonkun muun papin hautaan

liittyvät mahdolliset täydentävät tutkimukset ovat valmis-

siunaamisen toimittajaksi sopimalla asiasta hänen kanssaan.

tuneet. Valmiit asiakirjat lähetetään poliisille, jolta vainajan

Siunauspyynnön vastaanottanut pappi ja omaiset sopivat
ajan, jolloin keskustellaan vainajan elämästä ja sen päättymi-

omainen saa sitten halutessaan tiedot kuolemansyistä ja
jäljennöksen kuolinsyylausunnosta ja /tai kuolintodistuksesta.

sestä. Lisäksi sovitaan siunaustilaisuuden kulusta. Kanttori
vastaa siunaustilaisuuden musiikista. Jos omaisilla on toiveita
esitettävästä musiikista, järjestelyistä on hyvä neuvotella
etukäteen sekä papin että kanttorin kanssa.
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Kappelit ja kirkot

Hautausmaat

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailla ovat

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän alueella on

käytössä hautauksiin seuraavat kappelit ja kirkot. Suluissa

kymmenen hautausmaata:

kerrotaan kuinka monta saattovierasta ko. tilaan mahtuu.

•

Turun hautausmaa

•

Katariinan hautausmaa

Kappelit

•

Maarian kirkkomaa

•

Ylösnousemuskappeli (200)

•

Maarian hautausmaa

•

Pyhän Ristin kappeli

•

Kärsämäen hautausmaa

Suuri kappeli (160)

•

Kakskerran hautausmaa

Pieni kappeli (60)

•

Paattisten hautausmaa

Alakappeli (24) Sijaitsee alakerrassa.

•

Kuusiston hautausmaa

Kotisivuilla www.turunseurakunnat.fi voi tehdä

•

Piikkiön hautausmaa ja

virtuaalikierroksen Pyhän Ristin suuressa ja

•

tunnustukseton hautausmaa (Kärsämäessä)

pienessä kappelissa.
•

Kärsämäen kappeli (100)

•

Maarian hautausmaan kappeli (30)

•

Katariinan hautausmaan kappeli (50)

Kirkot
Pyhän Katariinan kirkko, Maarian kirkko, Kuusiston kirkko,
Kakskerran kirkko, Paattisten kirkko, Piikkiön kirkko
Kotisivuillamme www.turunseurakunnat.fi voit tehdä
virtuaalikierroksen kirkoissa.

Hautapaikka
Turkulainen ja kaarinalainen voi tulla haudatuksi jollekin
edellä mainituista hautausmaista riippumatta siitä, minkä
seurakunnan alueella hän kuollessaan oli kirjoilla.
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmailta luovutetaan uusia arkku- ja uurnahautoja 25 vuodeksi. Määräajan
jälkeen haudan hallinta-aikaa voi jatkaa. Yhdessä arkkuhautapaikassa on kaksi päällekkäistä hautasijaa ja lisäksi
arkkuhautaan voidaan haudata useita uurnia. Seurakuntien
hautatoimisto antaa tietoja haudoista, seurakunnan perimistä maksuista sekä haudan hoidosta.
Jos suvulla on vanha sukuhauta, seurakuntayhtymän hautatoimisto selvittää, onko vainajalla lain säätämä oikeus tulla
haudatuksi kyseiseen hautaan.
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Siunaustilaisuuden kulku
Siunaustilaisuuden kulku on pitkälti samanlainen,
oli kyseessä sitten tuhkaus tai arkkuhautaus.
Eräs malli siunaustilaisuuden ohjelmaksi
voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

Musiikkia

Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen on kirkon pyhä toimitus. Sen perinteisissä muodoissa ja sisällössä kuvastuu kristinuskon käsitys
ihmisen elämän päättymisestä; kuolema ei voi erottaa meitä
Jumalan rakkaudesta. Kristillisessä hautauksessa vainaja
siunataan haudan lepoon ja hänen puolestaan rukoillaan.

Kukkatervehdykset
Virsi
Siunaus
Raamatunlukua, rukouksia,
puhe ja itse siunaushetki,
jonka ajaksi saattoväki nousee seisomaan.

Surevia läheisiä lohdutetaan puhumalla Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Myös muistoille ja
kiitokselle on oma tilansa siunaustilaisuudessa.
Hautaan siunaaminen on pienimuotoinen jumalanpalvelus,
joka toimitetaan kirkkokäsikirjan määrittelemällä tavalla.
Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa kappelissa, kirkossa
tai joskus myös haudalla. Siihen sisältyy raamatuntekstien
ja rukousten lisäksi siunauspuhe, virsiä ja musiikkia.
Siunaustilaisuuden eri vaihtoehdoista tulee hyvissä ajoin
keskustella siunaavan papin ja tilaisuuden musiikista vas-

Virsi
Musiikkia
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taavan kanttorin kanssa. Tapaamisen tarkoitus ei ole
yksinomaan käytännön asioista sopiminen, vaan omaisilla
on siinä myös mahdollisuus sanoittaa omaa suruaan sekä
muistella vainajaa ja kertoa hänen elämästään.

Muihin kirkkoihin tai
uskontokuntiin sekä kirkkoon
kuulumattoman hautajaiset
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän hautausmaihin
haudataan myös kristilliseen seurakuntaan kuulumattomia
ja muihin kirkkoihin tai uskontokuntiin kuuluvia vainajia.
Kärsämäen hautausmaan läheisyydessä on tunnustukseton
hautausmaa niille, jotka eivät halua tulla haudatuksi kristilliseen hautausmaahan. Siunauskappeleita voidaan vuokrata
myös muiden kirkkokuntien tai kirkkoon kuulumattomien
hautausseremonioihin. Ylösnousemuskappeli ja Pyhän Ristin
suuri kappeli on vihitty kirkoiksi, joissa toimitukset
suoritetaan kirkkokäsikirjan mukaan.
Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata hautaan, jos
omaiset sitä pyytävät. Siunaaminen toimitetaan samoin kuin
kirkkoon kuuluvan kohdalla. Siunaus ei kuitenkaan ole mahdollinen, 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.
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Arkkuhautaus
Jos vainaja haudataan arkkuhautaan, arkku kannetaan kap-

Kun kukat on laskettu haudalle, on tapana vielä veisata virsi.

pelista/kirkosta ulos siunaustilaisuuden päätteeksi. Kantajia

Tämän jälkeen joku saattoväestä esittää kutsun muistotilai-

tarvitaan kuusi. Yleensä omaiset kantavat arkun, mutta

suuteen, jos sellainen järjestetään.

tarvittaessa voi kantajia tilata yksityiseltä hautaustoimistolta.
Hautaa ei nykyisin luoda heti umpeen, vaan se peitetään
Jos kukat on laskettu siunaustilaisuudessa, vahtimestari

kannella. Mikäli omaiset kuitenkin haluavat, voivat he luoda

pyytää omaisia noutamaan muistokukat arkun vierestä niin,

hautaa itse umpeen sen verran, että arkku peittyy. Tästä

että kantajat pääsevät arkun viereen. Kantajat asettuvat ar-

tulee sopia etukäteen seurakuntayhtymän hautatoimiston

kun ympärille siunaustilaisuuden lopussa. Arkku kannetaan

kanssa.

ulos loppusoiton aikana. Ulkona arkku asetetaan saattovaunuille. Seurakunnan vahtimestari kulkee hautaussaatossa

Hautausmaan työntekijät peittävät arkun myöhemmin

ensimmäisenä. Hänen jälkeensä tulee arkku kantajineen.

samana päivänä. Perjantaisin, lauantaisin ja roudattomana

Lähiomaiset kulkevat arkun jäljessä. Heitä seuraavat muut

aikana hauta peitetään niin, ettei arkku jää näkyviin. Lopul-

omaiset ja ystävät. Haudalle tultaessa arkku käännetään

lisesti hauta peitetään ensimmäisenä tai toisena hautausta

niin, että pääpuoli tulee hautakiven puolelle ja jalat käytäväl-

seuraavana arkipäivänä.

le päin. Arkkua hautaan laskettaessa miespuoliset saattajat
ottavat hatun päästään. Kantajat tekevät sen vasta lasket-

Kun arkku lasketaan vanhaan sukuhautaan, on haudan hal-

tuaan arkun hautaan, minkä jälkeen he seisovat hetken

linta-ajan oltava yhtä pitkä kuin arkun koskemattomuusajan

haudan ääressä. Hauta peitetään kannella. Saattoväki

(20 vuotta). Mikäli hallinta-aikaa on vähemmän, on puuttuvat

laskee kukkatervehdyksensä. Jos kukkia ei ole laskettu

vuodet lunastettava hautauslaskun yhteydessä. Omaisten

siunaustilaisuudessa, luetaan kukkatervehdykset haudalla.

on huolehdittava haudan muistomerkin siirrosta viimeistään
siunausta edeltävän viikon perjantaina joko sopimalla asiasta
kiviliikkeen tai yksityisen hautaustoimiston kanssa.
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Tuhkaus/uurnanlasku
Kun vainaja tuhkataan, arkku useimmiten jätetään kappeliin/

Rukoushetki uurnaa
maahan laskettaessa

kirkkoon paikalleen siunaustilaisuuden jälkeen saattoväen

Uurna lasketaan hautaan noin kahden viikon kuluttua

poistuessa. Tuhkaus tapahtuu Turussa Pyhän Ristin kappe-

siunaustilaisuudesta. Haudalla voidaan tällöin viettää pieni

lin krematoriossa. Jos siunaus on muualla kuin Pyhän Ristin

rukoushetki, jota varten on mahdollista pyytää mukaan

kappeleissa, on omaisten tilattava kuljetus krematorioon

pappi. Rukoushetki koostuu virrestä, raamatun teksteistä ja

yksityiseltä hautaustoimistolta.

rukouksesta. Toivomus papin osallistumisesta on hyvä
esittää viimeistään tapaamisessa ennen hautajaisia.

Jos siunaus ja hautapaikka ovat samalla hautausmaalla,
seurakunta siirtää saattokukat siunaustilaisuuden jälkeen
haudalle maksua vastaan (ei muistolehtoon). Omaiset voivat
myös itse viedä saattokukat haudalle. Mikäli hautapaikka
ei ole samalla hautausmaalla kuin siunaustilaisuus, vievät
omaiset joko itse tai yksityistä hautaustoimistoa käyttäen

Tuhkan hautaaminen
muualle kuin hautausmaalle
Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hauta-

kukat haudalle.

usmaalle, tulee siihen olla maanomistajan lupa. Metsähal-

Uurnanlaskun voi varata aikaisintaan kahden viikon päähän

alueille ja yleisille vesialueille sekä valtion maille. Uurna

siunaustilaisuudesta tai siitä eteenpäin. Uurnanlaskupäivä
kannattaa varata samalla kun sopii siunauspäivän, sillä uurnanlaskun voi varata jo ennen tuhkausta. Seurakunnista ei
ilmoiteta omaisille, milloin tuhkaus on suoritettu. Omainen
hakee uurnan Pyhän Ristin kappelista, jos hautapaikka on
muualla kuin Turun hautausmaalla.
Uurna lasketaan maahan yleensä lähiomaisten läsnäollessa,
seurakunnan vahtimestarin opastuksella. Omaiset voivat
halutessaan pyytää siunauksen toimittanutta pappia mukaan
uurnanlaskuun sopimalla asiasta hänen kanssaan.
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lituksen paikallisosasto päättää tuhkan sirottelusta meriluovutetaan krematoriosta vain allekirjoitusta vastaan.
Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa
tuhkaamisesta haudattava tai muulla tavoin sijoitettava
pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei saa jakaa.
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Muistotilaisuus
Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakuntasalissa, ra-

Omaiset voivat suunnitella muistotilaisuuden ohjelmaa.

vintolassa tai muussa soveltuvassa tilassa. Tarjoilun omaiset

Usein siihen kuuluu adressien lukeminen, yhteistä laulua,

voivat joko hoitaa itse tai tilata pitopalvelusta. Muistotilaisuu-

papin puhe, muistosanat, lyhyitä puheenvuoroja ja

den perinteisiin kuuluu valkoisella liinalla peitetty pöytä, jolla

musiikkiesityksiä.

on vainajan valokuva, yksi tai kaksi kynttilää sekä kukkia.
Mikäli omaiset toivovat papin tulevan myös muistotilaisuu-

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntatalojen

teen, on tästä esitettävä toivomus siunausvarausta tehtäes-

tiloja voi varata suoraan vahtimestarilta. Vahtimestareiden

sä. Seurakunta ei kuitenkaan voi taata, että pappi toivomuk-

yhteystiedot löytyvät kotisivuiltamme www.turunseurakun-

sesta huolimatta ehtisi muistotilaisuuteen.

nat.fi kyseisen seurakunnan kohdalta sen toimitilatietojen
yhteydestä.

Veteraanit
Niille henkilöille, joille on annettu joko rintamasotilas-,
rintamapalvelus-, rintama- tai miinanraivaajatunnus ja jotka
kuollessaan olivat kirjoilla Turussa tai Kaarinassa, annetaan
veloituksetta yksi hauta. Hautaamisen yhteydessä ei peritä
tavanomaisia avaus-, peitto- eikä tuhkausmaksuja.
Turun hautausmaalla on veteraanilehto, joka jakaantuu
uurnalehtoon ja muistolehtoon. Nimilaatta ja muistokivi
veteraanilehtoon tilataan veteraanijärjestöltä, joka huolehtii
myös kiven kaiverruksesta ja tuo kiven haudalle tai kiinnittää
muistolaatan muistolehdon yhteismuistomerkkiin. Veteraanilehtoon voidaan haudata veteraani, joka kuollessaan oli
kirjoilla Turussa tai Kaarinassa, sekä hänen puolisonsa.

Kuva ylhäällä.
Veteraanilehto.

Kuva alhaalla.
Muistolehto.
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Muistolehdot

Vainajan muistaminen

Tuhka voidaan kätkeä myös muistolehtoihin, jotka sijaitsevat

Seurakuntaan kuuluneen vainajan nimi luetaan ja hänen puo-

Turun hautausmaalla, Maarian kirkkomaalla, Kärsämä-

lestaan rukoillaan vainajan kotiseurakunnan jumalanpalve-

en hautausmaalla, Katariinan hautausmaalla ja Piikkiön

luksessa siunaamista seuraavana sunnuntaina. Vainajan nimi

hautausmaalla. Omaiset voivat halutessaan kiinnityttää

julkaistaan seuraavan maanantain Turun Sanomien kirkolli-

muistolehdossa olevaan yhteismuistomerkkiin nimilaatan,

sissa ilmoituksissa mutta ajankohdan voi sopia toisinkin. Mi-

jossa on vainajan nimi, syntymä- sekä kuolinvuosi. Katarii-

käli vainaja siunataan muualla kuin Turussa tai Kaarinassa,

nan muistolehdossa nimi kaiverretaan kiveen. Ainoastaan

tulee omaisen ilmoittaa siunausaika Turun ja Kaarinan seu-

Turun hautausmaan muistolehdossa nimi ei ole missään

rakuntayhtymän keskusrekisteriin puh. 040 3417 213.

näkyvillä. Nimilaatta tilataan kiviveistämöstä, joka kiinnittää

Pyhäinpäivänä luetaan vainajan kotiseurakunnan tilai-

laatan yhteismuistomerkkiin. Omainen ei voi olla paikalla,

suudessa oman seurakunnan vuoden aikana kuolleiden jä-

kun seurakunta hautaa tuhkan muistolehtoon. Muistolehtoon

senten nimet ja sytytetään kynttilä heidän muistokseen.

kätketyn tuhkan sijainti on ainoastaan hautausmaan viranomaisten tiedossa eikä sitä kerrota omaiselle.
Muistolehdossa on paikka omaisten kukille ja kynttilöille.
Sinne saa tuoda vain leikkokukkia. Siunaustilaisuuden jälkeen lähiomainen voi tuoda sinne 1-3 kukkalaitetta. Lyhtyjä
ei saa tuoda muistolehtoon.

Sirottelu
Turun hautausmaan muistolehdon vieressä on tuhkan sirottelualue. Sirottelussa omaiset voivat olla mukana. Sirottelualueella tuhka sirotellaan maan päälle.

Kuva vasemmalla
Turun hautausmaan muistolehto.

Kuva alla
Turun hautausmaan sirottelualue.

Haudalla olevat saattokukat

Haudan hoito

Haudalla olevat saattokukat siivotaan roudattomana aikana

Haudan hoito kuuluu kirkkolain mukaan hautaoikeuden

haudalta noin viikon kuluessa. Jos omaiset haluavat säilyttää

haltijalle. Omaiset joko hoitavat haudan itse tai antavat sen

muistokukkien nauhat ja kortit, pyydämme heitä hakemaan

seurakuntayhtymän hoidettavaksi. Seurakuntayhtymän

ne haudalta, ennen kuin kukat siivotaan pois. Kuumina kesä-

hautatoimistossa tehdään hautojen vuosihoitosopimuksia.

päivinä kukat lakastuvat nopeasti.

Jos omaiset haluavat tehdä talletuksen seurakuntayhtymän
hautainhoitorahastoon, on hoitoaika 25 vuotta. Jos haudan

Hautamuistomerkki
Hautamuistomerkki voidaan valmistaa luonnon aineksista,
kuten metallista, puusta ja kivestä. Muista materiaaleista valmistettuja hautamuistomerkkejä ei hautausmaille
pääsääntöisesti saa tuoda. Hautamuistomerkeistä ja niiden
pystyttämisestä haudoille on yhtenäiset määräykset. Muistomerkin toimittajan tai omaisten on lähetettävä muistomerkkiä koskevat piirustukset hyväksyttäviksi hautausmaiden
toimistoon, ennen kuin muistomerkin voi tuoda haudalle.

hoito annetaan hautainhoitorahaston tehtäväksi, silloin haudanhoitoon sisältyy myös hautamuistomerkin hoito.
Haudan kukkapenkkiä ei saa reunustaa millään irtonaisilla
esineillä, kuten kivillä tai muovi- ja peltireunuksilla. Ainoastaan ns. kukka-aukollinen pohjakivi on sallittu, eikä sekään
ole sallittu alueilla, joissa pohjakivenä on palkki. Syynä
kieltoon on hoitotyön vaikeutuminen. Routa ja puiden juuret
liikuttelevat irtonaisia reunuksia ja reunustamisessa käytetyt
irralliset esineet rikkovat ruohonleikkureita ja ruohonleikkureista sinkoilevat palat rikkovat taas hautakiviä ja aiheuttavat vaaratilanteita. Seurakuntayhtymä poistaa yllämainitut
reunukset tai koristelut haudalta.
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Arkkupeite
Pyhän Ristin kappelissa ja Kärsämäen kappelissa on arkku-

Kuva oikealla alhaalla

peitteet, joka on siunaustilaisuudessa arkun peittävä tekstiili.

Pyhän Ristin kappelin arkkupeite. Peitteen värit ovat val-

Arkkupeitteet on suunnitellut tekstiilitaiteilija Marja Eivola

koisen eri sävyjä: vaalea yläosa symboloi taivasta ja hieman

Peitteitä käytettäessä kukkalaitteita ei voi laittaa arkun

tummempi alaosa maata. Keskellä kulkee puhtaanvalkoinen

päälle, eikä myöskään muita kukkia. Arkkupeite varataan

risti. Ristin poikkipuu muodostaa horisontin, jossa taivas ja

seurakuntayhtymän hautatoimistosta.

maa kohtaavat.

Kuva alhaalla

Arkkupeitteeseen kuuluu hiekkaliina, jonka kuvioaiheen ison

Kärsämäen kappelin arkkupeitteessä on kahta eri valkoisen sä-

ja pienen ympyrän muodostama symboli on osa vanhaa mm.

vyä sekä violettia ja kultaa. Peitteen kuvioaiheena on tiimalasi,

partiolaisten käyttämää maamerkkijärjestelmää. Viestin piir-

joka symboloi ajan kulumista ja täyttymistä. Lisäksi kuvioista

täjä haluaa kertoa jäljessä kulkeville menneensä kotiin.

löytyvät Kristuksen nimen kreikankieliset alkukirjaimet I ja X.
Ne kertovat ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivosta.
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Seurakuntien sururyhmät
Sururyhmä on tarkoitettu paikaksi, jossa surevalla on tilaa
puhua surustaan ja ilmaista erilaisia surun tunteita.
Paikallisseurakunnat järjestävät sururyhmiä, joihin myös
muualla asuva voi osallistua.
Mitään ehdotonta kaavaa ei ole, mutta käytännössä on havaittu hyväksi, että läheisen kuolemasta olisi ennen ryhmään
tuloa kulunut muutamia kuukausia. Ryhmässä on tavallisesti
4-10 jäsentä ja sitä ohjaa kaksi seurakunnan työntekijää.
Sururyhmä on vertaisryhmä, paikka jakaa kaikkea sitä, mitä
läheisen kuolemaan liittyy.
Ryhmät ovat vaitiolovelvollisia. Ne kokoontuvat tavallisimmin
seitsemän kertaa, puolitoista tuntia kerrallaan.
Tavallisten sururyhmien lisäksi on keväisin ja syksyisin pyritty järjestämään sururyhmä itsemurhan tehneiden läheisille.
Myös muille, kuten esimerkiksi lapsensa menettäneille, voidaan järjestää oma ryhmänsä.
Tarkempia tietoja saa sielunhoitotyön sihteeriltä, puh. 040
3417 207 ja seurakuntien internetsivuilta, (www.turunseurakunnat.fi > toimintaa > sururyhmät) sekä Kirkko ja me -lehdestä.
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Sisällys
Palveleva puhelin
Kun haluat keskustella tapahtuneesta, saat seuraavan numeron kautta yhteyden ihmisiin, jotka ovat valmiita auttamaan
sinua.
Palveleva puhelimen numero on kaikkialla Suomessa 010190071 suomenkielisille ja 01019-0072 ruotsinkielisille. Numeroon voi soittaa joka päivä, myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä. Suomenkielinen päivystys on koko maassa su-to
klo 18-01, pe ja la klo 18-03. Soitto palvelevaan puhelimeen
maksaa lankapuhelimesta paikallispuhelumaksun verran.
Matkapuhelimella soitettaessa laskutusperusteena on oman
operaattorin puheluhinnat.

Sinulle surussasi					
Jäähyväiset sairaalassa ja vanhainkodissa		
Hautausjärjestelyt				
Lupa hautaamiseen, ilmoitus väestötietojärjestelmään ja kuolintodistus
Kappelit ja kirkot					
Hautausmaat
Hautapaikka
Hautaan siunaaminen				
Siunaustilaisuuden kulku			
Muihin kirkkoihin tai uskontokuntiin 		
sekä kirkkoon kuulumattoman hautajaiset
Arkkuhautaus 					

voi lähettää viestin milloin tahansa. Viesteihin vastataan muu-

Tuhkaus/uurnanlasku 				
Rukoushetki uurnaa maahan laskettaessa
Tuhkan hautaaminen muualle kuin hautausmaalle

taman päivän sisällä ja viimeistään viiden päivän kuluessa.

Muistotilaisuus 					

Palveleva netti toimii osoitteessa evl.fi/palvelevanetti. Nettiin

Veteraanit 					
Muistolehdot 					
Sirottelu		
Vainajan muistaminen
Haudalla olevat saattokukat 			
Hautamuistomerkki
Haudan hoito
Arkkupeite 					
Valokuvat: Jussi Vierimaa, Timo Jakonen, Minna Vesanto ja Uolevi Salonen Ilme: Jani Käsmä Painatus: Turun ja
Kaarinan seurakuntayhtymän monistamo 2012
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Tämän kirjasen myötä
kuljemme kanssasi surun tiellä,
jolla monenlaiset asiat ja
tunteet nousevat esille.
Paimenpsalmin 23 sanat
kantavat surun keskellä:
Vaikka minä kulkisin
pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa.
Sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi.

Hautatoimisto
Eerikinkatu 3 A
puh. 040 3417 253
turku.hautatoimi@evl.fi

