ORIMATTILAN SEURAKUNTA

Avuksi hautajaisjärjestelyihin sinulle,
joka olet menettänyt läheisesi

Olet järjestämässä hautajaisia. Voimia sinulle! Surun keskellä käytännön asioiden
hoitaminen voi tuntua vaikealta, kun ajatukset ja tunteet vaihtelevat, jaksaminen
mietityttää ja asiointia on moneen suuntaan. On hyvä varautua siihenkin, että jokainen
yksityiskohta ei aina suju aivan omien toiveiden mukaan. Kyselemällä asiat kuitenkin
selviävät. Seurakunnan työntekijät auttavat mielellään.

Hautajaisjärjestelyihin voi ryhtyä jo ennen hautausluvan saamista.
Hautauslupa on sairaalasta saatava Lupa hautaamiseen -lomake, joka toimitetaan
kirkkoherranvirastoon ennen siunauspäivää.

Voit aloittaa asioiden hoitamisen joko kirkkoherranvirastosta tai
hautaustoimistosta.
Hautaustoimistosta hankitaan arkku ja mahdolliset kukat, hautaustoimisto myös huolehtii
vainajan arkkuun laittamisesta ja arkun kuljettamisesta vainajien säilytystiloihin.
Hautaustoimistot kertovat lisää omista palveluistaan. Vanhan tavan mukaiset sanomakellot
soitetaan yleisimmin hautaustoimiston tuodessa vainajaa säilytystiloihin. Ne voidaan
soittaa myös muulloin, omaisten kanssa sovittuna ajankohtana. Kirkonkellon lyönnit
hautausmaan yllä kertovat elämän rajallisuuden viestiä.
Kirkkoherranvirastossa hoidetaan siunaukseen ja hautapaikkaan liittyvät asiat. Asiat
voidaan sopia puhelimessa, sähköpostitse tai käymällä virastossa. Omaisten puolesta myös
hautaustoimisto voi asioida kirkkoherranviraston kanssa.
- Hautajaisaika sovitaan virastossa.
- Hautaustapa sovitaan omaisten toiveiden mukaisesti. Vaihtoehtoina ovat arkku- tai
uurnahautaus.
- Hautapaikan vaihtoehdot käydään läpi (esim. uurna/arkku, sukuhauta, uusi
hautapaikka, sirottelualue).
- Haudan hallinta-aikaan sekä hautasija- ja hautauspalvelumaksuun liittyvät asiat
käydään läpi.
- Seurakunnan tiloja voi vuokrata muistotilaisuutta varten. Viraston toimistosihteeri
hoitaa tilavarauksen. Oman seurakunnan jäsenen muistotilaisuutta varten tilat
vuokrataan puoleen hintaan.
Virasto on avoinna ma-ti klo 12-15 ja ke-to klo 9-12,
p. 03 874 600 (käytä aina suuntanumeroa), sähköpostiosoite orimattilanseurakunta@evl.fi.
Osoite on Orionaukio 2 C, 2.krs, 16300 Orimattila.
Hautamuistomerkkejä koskevissa kysymyksissä voi olla yhteydessä hautausmaan
työnjohtaja Markku Osoon, p. 050 5220 367.
Hautajaisiin liittyvät kulut ovat kuolinpesän kuluja. Niistä vastaa kuitenkin ensisijaisesti
henkilö, joka sopii hautausjärjestelyistä, tilan vuokraamisesta ja muista järjestelyistä. Jos
kuolinpesän varat eivät riitä, kuluista vastaa tilauksen tekijä. Vähävaraisen hautaukseen on
vainajan kotikunnan sosiaalitoimiston kautta mahdollista hakea hautausavustusta.
Avustusta ei kuitenkaan ole mahdollista saada muistotilaisuuden tilavuokraan tai muihin
kuluihin, kuten pitopalveluun.

Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan
hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos
vainaja on eläessään selvästi ilmaissut tahtovansa toisin. Periaate on, että ihmisen omaa
tahtoa ja vakaumusta kunnioitetaan kuoleman jälkeenkin
Orimattilan seurakunnan käytäntöjä:
Suosituin siunauspäivä on lauantai, hautajaisia vietetään paljon myös perjantaisin. Muutkin
arkipäivät ovat mahdollisia. Sunnuntaisin siunataan vain poikkeustapauksissa. Siunaus
tapahtuu miltei aina kirkossa Orimattilassa, Artjärvellä tai Kuivannolla. Näiden kolmen
kirkon vierellä on myös hautausmaa. Myös haudalla voidaan siunata. Terveyskeskuksen
kappelissa voidaan toimittaa siunaus hyvin pienen saattojoukon kesken.
Orimattilan kirkossa lauantaisin ovat yleensä käytössä siunausajat 9.30, 11, 12.30 ja 14.
Kesäaikaan klo 14 siunausaika ei useinkaan ole käytössä. Artjärvellä ja Kuivannolla sekä
Orimattilan kirkossa muina päivinä kuin lauantaina siunausaika sovitaan erikseen.
Siunauksen toimittaa työvuorossa oleva pappi, omaisten toiveet yritetään ottaa huomioon.
Pappi ottaa omaisiin yhteyttä ja tapaa omaiset; joko omaisten luona, vainajan kodissa tai
virastolla. Joskus asiat käytännön syistä sovitaan puhelimessa. Papin kanssa sovitaan
hautajaisten yksityiskohdista. Tapaamisen syvempi merkitys on kohtaamisessa, surun
jakamisessa, vainajan elämänkaaren muistelussa ja kristilliseen toivoon tarttumisessa.
Yleisimmät musiikkitoiveet välittyvät kanttorille papin kautta. Jos on erityistoivomuksia,
niistä voi keskustella suoraan kanttorin kanssa. Vuorossa olevan kanttorin saa tietää
siunaavalta papilta tai virastosta.
Suntio ohjaa hautajaissaattoa siunaustilaisuudessa. Yksityiskohdat arkun siirtämisestä
kirkkoon ja ulos sovitaan yleensä hautaustoimistossa. Mahdollisten kantajien hankkiminen
on omaisten vastuulla.
Muistotilaisuus on omaisten järjestämä, omaisten toiveiden mukainen ja sen tavat
vaihtelevat. Pappi ja kanttori tulevat toivottaessa muistotilaisuuteen, jos työjärjestelyt sen
mahdollistavat. Lähes aina papin osalta tämä onnistuu. Kanttori osallistuu muiden
työtilanteiden salliessa. Joskus muistotilaisuutta ei ole tai sen viettää vain lähipiiri.
Rohkaisemme omaisia olemaan läsnä läheisensä saattamisessa: käymään kuolinvuoteella,
viettämään siinä lyhyen hartaushetken, osallistumaan arkutukseen, olemaan saatossa
mukana, kun vainaja tuodaan ruumishuoneelle. Jäähyväisten jättäminen vainajan vierellä
on surutyötä ja voi antaa kokemuksen arvokkuudesta ja vähentää pelkoja.

Vainajan näyttäminen siunauspäivänä ei ole Orimattilan seurakunnassa tapana.
Aikataulusyistä ei siunauspäivänä aina voi taata rauhallista hetkeä. Jos omaiset kuitenkin
toivovat arkun avaamista vielä siunauspäivänä, siitä on sovittava etukäteen
hautaustoimiston kanssa. Seurakunnan työntekijät ohjaavat omaisia luottamaan
hautaustoimiston asiantuntija-arvioon vainajan katsomisesta.

Siunaamista seuraavan sunnuntain jumalanpalveluksessa Orimattilan kirkossa siunattuja
vielä muistetaan, ”kiitetään kuolleeksi”: luetaan nimi (elleivät omaiset sitä kiellä),
sytytetään muistokynttilä, muistetaan saateltua omaisineen esirukouksessa. Artjärven ja
Kuivannon kirkoissa ei joka sunnuntai ole jumalanpalvelusta, jolloin muistaminen voi
tapahtua vasta myöhemmin. Siunaamista seuraavan pyhäinpäivän muistojuhlaan kutsutaan
omaisia aikanaan kirjeellä.
Orimattilan seurakunnan kotisivulla orimattilanseurakunta.fi on tietoa hautapaikoista,
hautojen hoidosta, hautausmaista yms.

Yhteystietoja:
Kirkkoherranvirasto
Kirkkoherra Annakaisa Rantala
Artjärven kappalainen Elina Lehdeskoski
Kappalainen Hannu Rantala
Kappalainen Satu Suonperä
Seurakuntapastori Veikko Ahonen
Seurakuntapastori vs. Johan Savola
Kanttori Rita Honti
Kanttori ma. Mervi Koskinen
Kanttori vs. Leena Eskelinen
Suntio Juha-Pekka Asp
Suntio Kaisa Nurmela
Artjärven seurakuntamestari Juha Huttunen
Hautausmaan työnjohtaja Markku Oso

03 874 600 (suuntanumero vaaditaan aina)
orimattilanseurakunta@evl.fi
050 3399 129
040 125 9503
050 3399 134
044 7545 322
050 3399 126
050 5546 531
050 3399 132
040 132 0203
050 559 9151
050 3399 125
050 554 6530
040 836 2692
050 522 0367

