Teidän osanne on nyt valmistella hautajaisia. Pyydämme saada ottaa
osaa teidän suruunne. Läheisen kuolemaan liittyvät asiat muodostavat
usein raskaan taakan. Jonkun on huolehdittava käytännön asioista,
kun kuolema on todellisuutta.
Tässä ohjeessa käydään läpi lyhyesti hautauksen järjestelyssä
muistettavat asiat. Kaikissa asioissa voi aina ottaa yhteyttä
henkilökohtaisesti tai puhelimitse seurakunnan pappeihin,
muihin työntekijöihin ja toimistoihin.

Seurakuntatoimisto

Siunaustilaisuus

Seurakuntatoimisto auttaa hautauksen
järjestelyissä. Lääkärin antama ”Lupa
hautaamiseen” -todistus on tuotava toimistoon ennen hautausta. Seurakuntatoimisto on avoinna ma-to klo 9–15
ja pe klo 9–12.
Siunausajasta kirkossa sovitaan seurakuntatoimistossa. Samalla voidaan varata myös seurakuntakoti, mikäli muistotilaisuus halutaan pitää seurakunnan
tiloissa.
Seurakunta huolehtii muistotilaisuuden tarjoilun järjestelyistä, joista laskutetaan erikseen. Muistotilaisuuden tarjoilusta sovitaan emäntien kanssa.

Hautaan siunaamisen kirkossa toimittaa
pappi kirkkokäsikirjan säätämällä tavalla. Siunaustilaisuus on mahdollista äänittää cd-levylle kirkossa seurakunnan laitteilla. Äänityksestä on sovittava suntion
kanssa.
Omaiset kantavat arkun kirkkoon ja
kantajia tulee olla 4–6. Seurakunnalla on
kantoliinat.
Siunaustilaisuuteen voidaan liittää urkujen soittoa, yksinlaulua tai kuorolaulua.
Virsistä ja muusta hengellisestä musiikista
sovitaan kanttorin tai papin kanssa.
Kukkien ja seppeleiden tuomisen ja
tervehdysten lausumisen arkun äärellä
aloittavat lähiomaiset. Heitä seuraavat
muut sukulaiset ja läheiset. Kukkatervehdysten ja päätösvirren jälkeen saattue lähtee kirkosta surumusiikin soidessa kohden hautapaikkaa.
Hauta peitetään paikalla olevalla kehikolla, jonka päälle kukat lasketaan.
Omaiset tuovat mahdolliset havut haudalle itse. Haudan voi havuttaa kokonaisuudessaan myös itse.

Tuhkaus
Jos vainajalle suoritetaan polttohautaus,
tuhkaus tapahtuu Seinäjoen seurakunnan
Törnävän krematoriossa.
Neuvoja saa Seinäjoen kirkkoherranvirastosta, puh. (06) 418 4111.
Tuhkauurna voidaan haudata sukuhautaan tai uurnahautaan.

Mikäli omaiset tahtovat luoda haudan
umpeen heti hautaan laskun jälkeen, on
siitä ilmoitettava etukäteen suntiolle,
jotta hän tietää varata haudalle lapioita.
Tilaisuus haudalla päättyy virteen.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus sovitaan samalla kertaa
kuin siunaustilaisuus. Pappi ja kanttori
osallistuvat myös muistotilaisuuteen.
Tilaisuuden alussa on yleensä tarjoilu,
jonka jälkeen pidetään muistohetki. Sen
aikana lauletaan virsiä, on mahdollista
esittää musiikkia, pitää muistopuheita tai
muuta ohjelmaa omaisten toivomusten
ja mahdollisuuksien mukaan. Puhumaan
voidaan pyytää jotain lähisukulaista, ystävää tai pappia. Muistotilaisuudessa on
mahdollista lukea saapuneet adressit.

Vainajan muistaminen
Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa siunauspäivän jälkeisenä sunnuntaina. Yhteisessä esirukouksessa muistetaan surevia
omaisia. Jos omaiset tahtovat kuolleeksi
kiittämisen toisena sunnuntaina, siitä sovitaan papin kanssa.
Pyhäinpäivänä järjestetään muistohetki edellisen vuoden pyhäinpäivän
jälkeen kuolleiden muistolle. Kirkossa
luetaan Nurmon hautausmaalle haudattujen seurakunnan jäsenten nimet.

Sururyhmät
Diakoniatyön järjestämistä sururyhmistä
voitte tiedustella diakoniatoimistosta,
puh. 050 369 1750.

Kustannukset hautauksesta
Hautauksen kustannukset arkkuhautauksessa ovat haudan kaivu, peitto ja
kunnostus, hautamuistomerkin siirto ja
asennus hautauksen yhteydessä sekä
hautapaikkamaksu, mikäli sukuhautaa
ei ole. Tuhkahautauksen kustannukset
vaihtelevat sen mukaan, haudataanko
uurna uurnalehtoon, tuhkahautapaikkaan vai sukuhautaan. Lisäksi laskutetaan tuhkausmaksu. Mikäli vainajalla on
rintamatunnus, hautapaikka, haudan kaivu, peitto ja kunnostus sekä tuhkaus ovat
maksuttomia. Tarkempia kustannuksia
voi tiedustella seurakuntatoimistosta.

Hautauksen jälkeen
Hautajaisten jälkeen on hyvä tarkistaa
eläkkeensaantimahdollisuus. Tarkempia
ohjeita voi tiedustella Kansaneläkelaitokselta. Perunkirjoitus on toimitettava
kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta.
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Puhelinnumeroita ja osoitteita
Seurakuntatoimisto, Nurmontie 3 (06) 4184 371
Nurmon seurakuntakoti		
Nurmontie 3, 60550 Nurmo
Hyllykallion seurakuntakoti
Opintie 1, 60510 Hyllykallio
Papit
Miia Juusola-Vänskä		
Tapio Hirvilammi			
Antti Maunumaa			
Henna Salo			
Marjo Niskanen (vs.)		

040 594 2456
040 594 3854
040 594 3820
044 580 6636
044 580 6708

Kanttorit
Kristiina Ylinen			
Minna Leppänen (vs.)		

050 561 7808
040 594 3801

Erityisammattimies Markus Koivisto 040 705 7117
Suntio Olavi Mäenpää		
050 405 4584
Nurmon srk-kodin keittiö		
Hyllykallion srk-kodin keittiö
Lankarin leirikeskuksen keittiö
Hautojen hoito			

044 751 0088
044 751 0085
044 751 0091
(06) 4184 227

Muistettavia asioita
Siunaustilaisuus Nurmon kirkossa _______ /_______ 2017 klo __________
Muistotilaisuus 				
Siunauksen toimittava pappi 			
Kanttori 					
Omaisenne kuolema ilmoitetaan esirukouksessa Nurmon kappeliseurakunnan
jumalanpalveluksessa sunnuntaina _______ /_______ 2017
Saako läheisenne kuoleman ilmoittaa Lakeuden Risti-lehdessä?

Kyllä

Ei

Saako tiedon siunauksen ajasta ja paikasta antaa kysyjille?
Kyllä
Ei
		
Seurakunta ottaa osaa suruunne ja toivottaa Herramme läsnäoloa ja lohdutusta.

