Hautajaispäivänä suruliputus vainajan kodissa kuvaa siunaustilaisuuden
aikana läheisten surua, ja muistotilaisuuden aikana ylös nostettu lippu
muistuttaa kristillisestä toivosta.
Ennen varsinaisen muistomerkin tuloa, omaiset voivat jättää haudalle esim.
puisen ristin.
Muistotilaisuus on vainajan omaisten saattoväelle järjestämä muistojuhla,
siunaustilaisuuden jälkeen. Jos paikaksi on suunniteltu seurakunnan tiloja,
siitä sovitaan kirkkoherranvirastossa samalla kun sovitaan hautajaisista.
Tarjoilusta ja tilaisuuden kulusta vastaavat juhlan järjestävät omaiset.

"Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon,
kuin kedon kukka hän kukoistaa,
ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole
eikä hänen asuinsijansa häntä tunne.
Mutta Herran armo pysyy ajasta aikaan,
se on ikuinen niille,
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä"
Ps 103: 15-17

Muistotilaisuuteen ei ole virallista kaavaa. Muistotilaisuudessa sukulaisilla ja
ystävillä on mahdollisuus muistella vainajaa. Ohjelmassa voi olla esimerkiksi
yhteisen elämän muistelua. Papilla ja kanttorilla on kokemusta muistotilaisuuksista, joten heiltä voi kysyä erilaisista käytännöistä.
Pappia ja kanttoria voi myös pyytää osallistumaan muistotilaisuuteen.
Omaisten niin toivoessa, pappi voi toimia muistotilaisuuden ohjaajana ja
kanttori voi huolehtia tilaisuuden musiikista. Virsistä tai musiikista on hyvä
sopia etukäteen.
Muistotilaisuuteen on tapana laittaa muistopöytä, jolla on valkea liina,
kynttilä, kukkia ja vainajan valokuva. Muutakin vainajaan liittyvää ja hänen
muistoa kunnioittavaa voidaan laittaa esille.
Adressit ilmaisevat läheisille vainajan tunteneiden osanoton. Ne voidaan
lukea muistotilaisuudessa ääneen, mutta mikäli tilaisuudessa on muuta
ohjelmaa, se ei ole aina mielekästä.
Virkatodistukset tilataan Oulun aluerekisterikeskuksesta
puhelinnumerosta 08 3161303 tai verkossa osoitteesta
https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/virkatodistus.
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Ohjeita hautajaisjärjestelyjä varten
Pellon seurakunnassa

Otamme osaa suruunne läheisen poismenon vuoksi. Pellon seurakunta
haluaa tukea Teitä surussanne, kun teette läheisellenne viimeistä palvelusta.
Tässä esitteessä annetaan käytännön ohjeita hautajaisten järjestämistä varten.
Hautajaiset voivat olla raskas tilaisuus, mutta monesti niillä on surutyön
kannalta tervehdyttävä vaikutus. Siunaustilaisuus ja muistotilaisuus antavat
omaisille tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Hautaan
siunattaessa julistetaan pelastusta Kristuksessa, lohdutusta ja uutta elämää,
jota kuolemakaan ei voi murtaa.
Hautajaisjärjestelyt voi hoitaa seuraavan muistilistan avulla:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Suruviesti läheisille
Siunausajan- ja paikan sekä hautapaikan varaus kirkkoherranvirastossa
Hautaustoimistossa asiointi (kivi, kuljetus ja arkutus)
Siunaustilaisuuden suunnittelu
a. papin tapaaminen
b. musiikki
c. mahdollinen käsiohjelma
Muistotilaisuuden suunnittelu
a. paikka
b. tarjoilu
c. tilaisuuden kulku
d. valokuva vainajasta
Kuolinilmoitus lehteen, hautajaisiin kutsuminen
Kukkavihko
Suruliputus
Hautajaisten jälkeen
a. kiitoksen lukeminen seuraavassa jumalanpalveluksessa
b. perunkirjoitus (3kk:n kuluessa)

Siunausaika ja -paikka varataan kirkkoherranvirastossa (Lapintie 3).
Pellossa hautausmaita on kaksi, Turtolassa ja Pellossa. Hautapaikka voidaan
varata vasta kuolemantapauksen yhteydessä. Ns. sukuhautaan voi varata
hautapaikan myös etukäteen, edesmenneen läheiselle. Samalla sovitaan
siunaustilaisuuden ajasta, paikasta sekä kellonsoitto-hartaudesta.

Hautajaisista huolehtivat omaiset saavat hautausluvan kuolin tapauksen
todenneelta lääkäriltä. Hautaus voidaan toimittaa, kun omaiset toimittavat
hautausluvan kirkkoherranvirastoon.
Ennen hautajaisia, yleensä edeltävällä viikolla, työvuorossa oleva pappi ottaa
yhteyttä
omaisiin
ja
sopii
mahdollisesta
tapaamisesta
ja
toimituskeskustelusta.
Kuolinilmoitus on tapana julkaista paikkakunnan sanomalehdessä. Siinä
voidaan myös esittää kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen. Jos ilmoitus
julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan samalla kiittää osanotosta.
Siunaustilaisuus on erityistilanteen jumalanpalvelus, jonka pappi toimittaa.
Siunaustilaisuuden kulku on uuden käsikirjan mukaisesti seuraava:
1. Alkuvirsi tai -musiikki
2. Johdanto
3. (Rippi)
4. (Psalmi)
5. Rukous
6. Raamatunlukua
7. Puhe
8. (Uskontunnustus)
9. Siunaaminen (seurakunta seisoo)
10. Rukous
11. Isä meidän
12. Herran siunaus
13. Päätösvirsi tai –musiikki
Kolmas virsi tulee joko alkuun tai loppuun, sillä kukat voidaan laskea
toimituksen alussa (alkuvirren jälkeen) tai lopussa (ennen päätösvirttä).
Kanttorin kanssa tai toimituskeskustelussa papin kanssa sovitaan
siunaustilaisuuden tarkemmasta kulusta, esim. virsistä sekä mahdollisesta
muusta musiikista. Omaisten niin halutessa, myös muistotilaisuuden kulusta
voidaan sopia papin kanssa.

