Hyvät omaiset
Teitä on kohdannut suru ja osanne on nyt valmistella hautajaisia.
Kotiseurakuntanne tahtoo ottaa osaa suruunne ja toivottaa teille
voimia ja jaksamista Raamatun sanoilla:
Jeesus sanoi: ”Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään,
joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole.” Joh. 11:25-26

Hautausohje

Surun keskellä joudutte huolehtimaan monista käytännön asioista, jotka
liittyvät hautajaisten järjestämiseen. Tässä ohjeessa käydään läpi lyhyesti
hautauksen järjestelyssä muistettavat asiat. Kaikissa asioissa voitte aina
ottaa yhteyttä seurakuntatoimistoon, seurakunnan pappeihin, muihin
työntekijöihin ja toimistoihin.

Asiointi Ylistaron
kappeliseurakunnassa
hautajaisjärjestelyissä
Hautajaisjärjestelyt on hyvä aloittaa seurakuntatoimistosta, osoite Markinsalontie 2B, puh. (06) 4184 200. Seurakuntatoimisto on auki ma-to klo 9–15.
Lääkärin allekirjoittama ”Lupa hautaamiseen” –lomake toimitetaan mahdollisimman pian seurakuntatoimistoon,
mikäli se omaisille annetaan sairaalasta.
Seurakuntatoimistossa sovitaan hautausmuoto (arkku vai tuhkaus) ja varataan siunaustoimituksen aika ja paikka
sekä mahdollinen muistotilaisuuspaikka. Samalla vartaan myös siunauksen
toimittava pappi ja kanttori sekä sovitaan heidän osallistumisensa muistotilaisuuteen.
Mikäli muistotilaisuus järjestetään
seurakunnan tiloissa, tarjoiluista sovitaan emännän kanssa. Emännän tavoittaa numerosta 044 580 6724.
Hautapaikasta sovitaan puistopuutarhurin kanssa. Puistopuutarhurin puhelinnumero on 044 580 6723.
Hautauskuluista ja emännän kanssa sovittavista tarjoiluvaihtoehdoista
saatte enemmän tietoa erillisestä hinnastosta. Ylistaron kirkon käytöstä ja seura-

kunnan tiloissa järjestettävästä muistotilaisuudesta ei peritä erillistä vuokraa
seurakunnan jäsenen hautajaisissa.
Kitinojan kirkon käytöstä, muistotilaisuuden järjestämisestä, tarjoiluista
ja hautausmaan hautapaikka-asioista sovitaan Sisko Kitinojan kanssa (puh. 050
571 7875). Kitinojan kirkosta ei peritä
vuokraa, alasalin käytöstä on sovittava
erikseen. Kitinojan kirkossa omaiset
huolehtivat kirkon koristelusta.
Hautaustoimiston kanssa omaiset
sopivat arkkuasiasta, siirrosta kirkon
viereiseen kylmäsäilytystilaan ja sanomakellojen soitosta.
Seurakuntatoimisto palvelee teitä
myös esimerkiksi perunkirjoitusta varten tarvittavissa virkatodistusasioissa.

Ennen hautajaisia
Ennen hautajaisia siunauksen toimittavan
papin ja omaisten tapaamisessa keskustellaan vainajan elämänhistoriasta ja sovitaan hautajaispäivän yksityiskohdista.
Siunaustilaisuuteen voidaan liittää
urkujen soittoa, yksinlaulua tai kuorolaulua. Virsistä ja muusta hengellisestä
musiikista sovitaan etukäteen kanttorin
tai papin kanssa.

Siunaustilaisuus
Hautaan siunaamisen kirkossa tai haudalla toimittaa pappi kirkkokäsikirjan
säätämällä tavalla. Siunaustoimituksen
kulku pääpiirteissään:
Surumusiikki
Virsi (mikäli kukat lasketaan aluksi,
tapahtuu se tämän virren jälkeen)
Alkusiunaus ja johdanto
Psalmi
Rukous
Raamatunluku
Puhe
Uskontunnustus
Siunaussanat
Rukous
Isä meidän –rukous ja Herran siunaus
Virsi
Kukkalaitteiden lasku
Virsi
Surumusiikki
Omaiset kantavat arkun kirkkoon ja
kantajia tulee olla kuusi. Tavallisesti
kantaminen tapahtuu tilaisuuden aluksi
surumusiikin soidessa. Hautauksen ohjaaja neuvoo hautajaispäivänä kantajia ja
omaisia käytännön asioissa.
Kukkatervehdykset voidaan laskea
perinteisesti tilaisuuden loppupuolella
tai vaihtoehtoisesti siunaustilaisuuden
aluksi. Kukkien ja seppeleiden tuomisen
arkun äärellä aloittavat lähiomaiset. Heitä seuraavat muut sukulaiset ja läheiset.
Päätösvirren jälkeen saattue lähtee
kirkosta surumusiikin soidessa kohti hautapaikkaa. Haudalla hautauksen ohjaaja
opastaa arkun hautaan laskemisessa.

Hauta peitetään paikalla olevalla kehikolla, jonka päälle kukat lasketaan.
Omaiset tuovat mahdolliset havut haudalle itse. Mikäli omaiset tahtovat luoda
haudan umpeen heti hautaan laskun jälkeen, on siitä sovittava etukäteen puistopuutarhurin kanssa.
Hautaan lasku päättyy yhdessä veisattavaan virteen.
Tuhkaushautauksessa käytäntö on
erilainen. Seurakuntatoimistosta, Seinäjoen kirkkoherranvirastosta, puistopuutarhurilta ja siunaavalta papilta saatte
ohjeet tuhkaushautauksen liittyen.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus voidaan järjestää joko
kirkossa välittömästi hautaan siunaamistoimituksen jatkoksi tai seurakuntatalolla hautaan laskun ja tarjoilun jälkeen.
Muistotilaisuudessa lauletaan virsiä,
on mahdollista esittää musiikkia, pitää muistopuheita tai muuta ohjelmaa
omaisten toivomusten ja mahdollisuuksien mukaan. Puhumaan voidaan pyytää
lähisukulaista, ystävää tai pappia. Muistotilaisuudessa on mahdollista lukea
saapuneet adressit.

Kuolleeksi kiittäminen
Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalanpalveluksessa siunauspäivän jälkeisenä sunnuntaina. Yhteisessä esirukouksessa muistetaan surevia
omaisia. Pyhäinpäivänä vuoden aikana
poisnukkuneiden seurakunnan jäsenten
nimet luetaan jumalanpalveluksessa ja
heille sytytetään muistokynttilä.
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Yhteystietoja
Ylistaron kappeliseurakunta
Seurakuntatoimisto, Markinsalontie 2B, 61400 Ylistaro
Puh. (06) 418 4200 Aukioloaika: ma-to klo 9–15
Ylistaron kappeliseurakunnan papit:
Johtava kappalainen Minna Lainimo ........ 044 550 2671
Kappalainen Jarmo Happonen ................... 044 776 9105
Seurakuntapastori Auli Härkönen ............. 050 688 1490
Kanttori Hanna Petäjä ................................... 0400 620 144
Suntio Anne Lehtonen ................................. 050 511 4659
Puistopuutarhuri Anitta Punkari .................
Erityisammattimies Harri Koivula ..............
Hautausmaan toimisto .................................
Emäntä Tarja Vähäkoski ..............................
Keittiö .............................................................

044 580 6723
044 580 6702
(06) 418 4206
044 580 6724
(06) 4184 205

Seinäjoen seurakunnan puhelinvaihde ..... (06) 4184 111
www.seinajoenseurakunta.fi

Sovittuja aikoja
Siunaustilaisuus _______ /_______ 2019 klo __________
Siunauksen toimittava pappi 			
Kanttori 		
Tapaaminen siunaavan papin kanssa _______ /_______ 2019		
Muuta

Omaisenne kuolema ilmoitetaan Ylistaron kappeliseurakunnan
jumalanpalveluksessa sunnuntaina _______ /_______ 2019
		
Seurakunta ottaa osaa suruunne ja toivottaa Herramme läsnäoloa ja lohdutusta.

