Avuksi
hautajaisjärjestelyihin

Sinulle surussasi
Olet menettänyt läheisesi. Kuoleman herättämiin
ajatuksiin et ole voinut valmistautua. Suru on
ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata
menetys.
Tämän oppaan avulla Kotka-Kymin seurakunta
auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja
muiden kuolemaan liittyvien käytännön asioiden
järjestelyissä.
Kristillinen hautaan siunaaminen ja
hautauskäytännöt kertovat kristillisen seurakunnan
uskosta, jossa kuolema ei ole kaiken loppu, vaan
portti Jumalan iankaikkiseen elämään.
“Herra, kädelläsi uneen painan pään,
kutsut ystäväsi lepäämään.
Käsi minut kantaa uuteen elämään,
ikirauhan antaa, valoon jään.
Onneni on olla Herraa lähellä,
turvata voin yksin Jumalaan.
Onneni on olla Herraa lähellä,
tahdon laulaa hänen teoistaan.”
(Virsi 517: 4)

Läheisen kuoleman jälkeen

Hautausjärjestelyt

Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Omaiset saavat sen hoitohenkilökunnalta. Hautaustoimisto lähettää kopion hautausluvasta
seurakuntaan.

Siunausvaraukset ja muut hautaukseen liittyvät asiat hoidetaan
Kotkan tai Karhulan kirkkoherranvirastossa tai hautaustoimistossa.

Suruliputus

tai haudalla.

Kirkkoherranvirastot ovat avoinJos ihminen kuolee tapaturmai- na ma-pe klo 9-15 ja puhelinnusesti, viranomaiset ottavat yh- mero on 040 196 7533.
teyttä omaisiin ja opastavat jär- Hautaan siunaaminen voi tapahjestelyissä.
tua siunauskappelissa, kirkossa
Vainajan kotitalon lippu voidaan Hautapaikka
pitää puolitangossa kuolinpäivänä. Kotka-Kymin seurakunnalla on 10
Hautauspäivänä on tapana liput- hautausmaata. Hautapaikan voi
taa vainajan kodissa ja muistoti- lunastaa vain kuolemantapauklaisuudessa.
sen yhteydessä, jolloin hautapaikalle annetaan 25 vuoden hallinKuolemasta ilmoittaminen
ta-aika.
Kuolemasta on perinteisesti il- Kun vainaja haudataan aikaisemmoitettu kirkonkellojen soitolla. min lunastettuun, määräaikaiSanomakelloja soitetaan torstai- seen hautaan, on hallinta-aikaa
sin klo 10 Kotkan, Kymin ja Lan- oltava jäljellä vähintään 15 vuotginkosken kirkoissa.
ta. Jos hallinta-aikaa on vähemSaattokelloja soitetaan siunausti- män, lunastetaan puuttuvat vuolaisuuden yhteydessä. Saattokel- det hautauksen yhteydessä.
lot soivat sen ajan, kun surusaat- Seurakunnan
hautausmailla
to siirtyy kirkosta tai kappelista on vanhoja ainaishautoja sekä
haudalle ja vainaja lasketaan hau- erillisiä
uurnahautausalueita.
taan. Myös uurnaa hautaan vie- Tuhkauurnia voi haudata myös
täessä voidaan soittaa saattokel- arkkuhautapaikkoihin. Uurnasuloja.
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kuhautaan mahtuu 4-6 uurnaa.
Yksittäisen uurnapaikan voi valita
myös yhteismuistomerkkialueelta. Tuhka voidaan kätkeä seurakunnan toimesta myös muistolehtoon.

Hautaan siunaamisen kaava

tyvistä kysymyksistä ja surusta.
Usein puhutaan vainajan elämänvaiheista, persoonallisuudesta,
siunaustoimituksesta ja muistotilaisuudesta.

Seuraavaksi esiteltävässä kaavassa hakasuluissa olevat kohdat voivat jäädä pois. Tähdellä merkityissä kohdissa noustaan seisomaan.
1. Alkusoitto
2. Virsi
3. Alkusiunaus
4. Johdantosanat
[5. Yhteinen rippi: synnintunnustus ja -päästö]
[6. Psalmi]
7. Rukous
8. Raamatunlukua ja puhe

Kirkollisten toimitusten kirja sisältää kaksi erilaista hautaan siunaamisen kaavaa. Toinen niistä on
luonteeltaan sanajumalanpalvelus, toinen on ehtoollisen sisältäHautauksesta perittävät maksut vä hautausmessu.
vahvistetaan vuosittain. Henkilöl- Hautausmessua käytetään harle, jolla on rintamamiestunnus, voin, mutta se on mahdollinen,
hautapaikka (25 vuotta) sekä hau- mikäli hautaan siunaaminen
dan avaus ja kunnostus hautauk- tapahtuu kirkossa. Molempiin
sen yhteydessä ovat maksutto- kaavoihin sisältyy erilaisia vaihmat. Tämä koskee myös puolisoa. toehtoja ja esimerkiksi virsien luSamat etuudet ovat voimassa kumäärä vaihtelee.
myös puolison kuollessa ensin.
Hautaan siunaamisen kaavasta
sovitaan siunaavan papin kanssa.
Papin tapaaminen
Pappi ottaa yhteyttä vainajan Omaiset voivat esittää toivomukomaisiin ennen siunausta. Papin sia, mitä virsiä lauletaan ja mitä
kanssa voi puhua kuolemaan liit- Raamatun kohtia luetaan.

Papin kanssa voi sopia myös siunaustilaisuuden virret. Jos omaisilla on erityistoivomuksia musiikin suhteen, on hyvä keskustella
kanttorin kanssa.
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[*9. Uskontunnustus]
Uurnahautaus
*10. Siunaussanat
Uurnahautauksessa kukat laske[11. Hengellinen laulu tai muuta taan kappelissa tai kirkossa yleensopivaa musiikkia]
sä heti alkusoiton jälkeen. Siu12. Rukous
naustilaisuuden jälkeen arkku jää
13. Isä meidän -rukous
paikalleen kukkien ympäröimänä.
14. Herran siunaus
Uurnan hautaamisesta on sovit15. Virsi
tava erikseen kirkkoherranviras16. Päätösmusiikki
tossa tai hautaustoimistossa. Sen
voi sopia aikaisintaan siunauksen
Kukkien laskeminen
Kukkien laskeminen haudalle on jälkeisen viikon torstaiksi.
kristillinen perinne ja vertauskuva. Seppele on iankaikkisuuden
symboli. Kukat kertovat kiitollisuudesta ja muistuttavat samalla
elämän katoavaisuudesta.

Jos tuhka aiotaan haudata tai sirotella muualle kuin hautausmaahan,
siihen tulee olla lupa. Seurakunta
pitää rekisteriä kaikkien tuhkattujen
vainajien hautauspaikoista. Kymen
krematoriolla on jatkuva tuhkanhautauslupa Kotkan kaupungin ja
Landbon osakaskunnan yhteisille
merivesialueille. Katariinan ankkuriluodolta tuhkanhautaaminen tapahtuu aina ilman uurnaa.

Lähimmät omaiset aloittavat kukkien laskun. Kukkienlaskijat astuvat vuorollaan arkun tai haudan
ääreen, seisovat hetken hiljaa ja
joku heistä lukee tervehdyksen.
Kukkien laskemisen ja hetken hiljentymisen jälkeen henkilöt kään- Tuhkaa on käsiteltävä yhtenä kotyvät lähiomaisiin päin, kumarta- konaisuutena ja se on haudattava
pysyvästi vuoden kuluessa.Mikäli
vat ja palaavat paikalleen.
tuhka haudataan mereen tai hautapaikkaa ei muutoin ole merkitty,
kukat voi laskea esimerkiksi muualle
haudattujen muistomerkille. Ankkuriluodolle ei saa jättää kukkia eikä
kynttilöitä.
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Arkkuhautaus
Arkkuhautauksessa
tarvitaan
kuusi kantajaa. Kantajina ovat
yleensä omaiset, lähisukulaiset ja
ystävät. Läheisimmät ovat arkun
pääpuolessa.
Siunaustilaisuuden
päätyttyä
kantajat asettuvat arkun ääreen.
Kantajat viettävät hiljaisen hetken arkkuun päin kääntyneinä ja
miehet ottavat hetken ajaksi hatun pois päästään.

Kantajat ottavat hatun päästään
laskettuaan arkun hautaan ja jäävät hetkeksi haudan äärelle. Vahtimestari ottaa vastaan kantoliinat ja antaa ohjeet hautakatteen
laittamiseen.
Ennen hautakatteen laittamista
hautaan voi laskea hiekkaa tai
kukkia. Jos haudalla lauletaan virsi, pappi tuo usein laulun sanat
mukanaan ja aloittaa virren.

Kukkien laskun ja virren laulamiKantoliina asetetaan viistoon selän sen jälkeen pappi tai lähiomainen
ja ulomman olkapään yli. Vainaja kutsuu saattoväen muistotilaisuukannetaan loppusoiton aikana jal- teen, jos sellainen on järjestetty.
kopää edellä kappelin edessä odot- Seurakunta peittää haudan lähimpänä arkipäivänä. Hautauktavaan saattovaunuun.
Omaiset ja muu saattoväki otta- sen yhteydessä lasketut kukat
vat kukat mukaansa ja kävelevät säilytetään haudalla kesäisin
kymmenen päivää ja talvikauden
saattovaunun takana haudalle.
kukat kerätään kevätsiivousten
Arkunkantajat nostavat arkun yhteydessä.
saattovaunusta hautapaikan lähellä ja haudalle tultaessa vahtimestari ohjaa arkun hautaan laskemisen. Arkun hautaan laskun
aikana miehet ottavat hatun pois
päästään.
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Muistotilaisuus

Kirkkoon kuulumattoman vainaSiunaustoimituksen jälkeen voi- jan omaiset voivat ottaa yhteytdaan viettää muistotilaisuus. Sen tä siihen seurakuntaan, jonka
voi järjestää seurakunnan tiloissa. alueella vainaja on asunut.
Jos vainaja kuului Kotka-Kymin Keskustelun pohjana on kirkkoseurakuntaan, tarvikkeiden käyt- järjestyksen säännös 2:23, jonka
tömaksu on 50 euroa. Summaan mukaan ”Kirkkoon kuulumaton
sisältyvät pöytäliinat sekä konei- henkilö voidaan siunata hautaan,
jos omaiset tai muut vainajan
den ja astioiden käyttö.
hautauksesta huolehtivat henMuistotilaisuuspaikan voi varata kilöt sitä pyytävät. Siunausta ei
hautausjärjestelyjen yhteydessä. kuitenkaan toimiteta, jos vainaja
Kotka-Kymin seurakunnan muis- on selvästi ilmaissut tahtovansa
totilaisuuspaikat on lueteltu si- toisin tai jos pappi on esim. sievulla 11.
lunhoidollisessa
keskustelussa
Muistotilaisuuden ohjelman voi saanut käsityksen, ettei kirkollisuunnitella vapaasti. Tilaisuus saa seen hautaan siunaamiseen ole
olla vainajan ”näköinen”. Useim- riittäviä perusteita.”
miten muistotilaisuudessa lue- Kirkon tai kappelin käytöstä petaan adressit, lauletaan virsiä ja ritään tilavuokra ja muistotilaimuistellaan vainajaa.
suuspaikan käytöstä tilavuokra
Kirkkoon kuulumattoman hau- sekä tarvikkeiden käyttömaksu.
Vaikka siunausta ei järjestettäisi,
tajaiset
hautausasiat voi sopia Kotka-KyKirkkoon kuulumaton vainaja min seurakunnan kirkkoherranvihaudataan useimmiten seura- rastoissa.
kunnan hautausmaahan. Seurakunta on velvollinen osoittamaan Siunauskappelin tilat ovat käyhautapaikan vainajalle, joka on tettävissä myös omaisten vapaaollut kuolinhetkellä kirjoilla seu- muotoista muistohetkeä varten,
mikäli tilaisuuden ohjelma ei ole
rakunnan alueella.
ristiriidassa tilan pyhyyden kanssa.
7

Mistä apua suruun?
Menetys koettelee niin henkisiä kuin
fyysisiäkin voimavaroja. Sureva ihminen
tarvitsee usein kuuntelijaa. Älä jää
yksin! Etsiydy seuraan, jossa voit purkaa
ajatuksiasi ja kerrata tapahtumia yhä
uudelleen. Omaiset ja ystävät ovat
tärkeitä kuuntelijoita.
Myös
seurakunnan
työntekijät
voivat olla apuna kuuntelemassa ja
keskustelemassa. Pappiin, joka on
siunannut läheisen, voi hyvin ottaa
yhteyttä hautajaisten jälkeen. KotkaKymin seurakunta järjestää sururyhmiä
läheisensä menettäneille.
Jos omaiset antavat luvan, seurakunnan
jumalanpalveluksessa
muistetaan
esirukouksessa viikon aikana hautaan
siunattuja seurakunnan jäseniä ja
heidän omaisiaan. Myös pyhäinpäivänä
järjestetään kynttiläkirkkoja, joissa
luetaan vuoden aikana haudattujen
seurakuntalaisten nimet sekä rukoillaan
heidän ja omaisten puolesta. Tähänkin
kysytään lupa omaisilta.
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Hautamuistomerkit ja
hautojen hoito
Seurakunnat eivät edellytä muistomerkkiä haudalle, eikä sen hankinnalla ole kiire. Muistomerkki
voi olla kiveä, puuta tai metallia.
Muistomerkkisäännöksissä rajataan äärimitat.
Vanhaan sukuhautaan haudattaessa seurakunta huolehtii muistomerkin ja reunakivien siirtämisestä ja paikoilleen laittamisesta.
Halutessaan omaiset voivat hoitaa asian myös yksityisen kiviliikkeen kautta.
Omaiset ovat vastuussa hallussaan olevan haudan hoidosta. He
voivat huolehtia siitä itse tai tehdä haudanhoitosopimuksen Kotka-Kymin seurakunnan hautainhoitorahaston kanssa.
Hautainhoitorahasto tekee viiden
vuoden mittaisia määräaikaisia
hoitosopimuksia sekä hoitokauden mittaisia kesähoitosopimuksia. Hoitosopimuksia tehdään
Kotkan ja Karhulan kirkkoherranvirastoissa.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on toimitettava
kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti sillä kuolinpesän osakkaalla,
jonka hallussa vainajan omaisuus
on.
Perunkirjoitukseen tarvittavien
sukuselvitysten hankkiminen vie
aikaa, joten ne kannattaa tilata
pian.
Kotka-Kymin seurakunnan jäsenten sukuselvitykset tilataan Kouvolan aluekeskusrekisteristä, puh.
040 195 2599 ma-to klo 9–12.
Sukuselvityksen voi tilata myös
verkkolomakkeella
Kouvolan
aluekeskusrekisteristä osoitteesta
www.tilaavirkatodistus.fi.
Kirkkoherranvirastot auttavat ja
neuvovat perunkirjoituksessa tarvittavien sukuselvitysten hankinnassa.
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Kotka-Kymin seurakunnan yhteystiedot
Kotkan kirkkoherranvirasto
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14 E, 48101 KOTKA
avoinna ma-pe klo 9-15
puh. 040 196 7533

Karhulan kirkkoherranvirasto
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33, 48601 KOTKA
avoinna ma-pe klo 9-15
puh. 040 196 7533

sähköposti molempiin: kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@evl.fi

Kotka-Kymin seurakunnan siunauskappelit
Parikan siunauskappeli
Parikantie 81
48710 KOTKA

Metsäkulman siunauskappeli
Östringinkatu 18
48910 KOTKA

Laajakosken kappeli
Laajakoskentie 221
48720 KOTKA

Kotka-Kymin seurakunnan kirkot
Kotkan kirkko
Kirkkokatu 26
48100 KOTKA

Langinkosken kirkko
Langinkoskentie 1
48220 KOTKA

Kymin kirkko
Suntionkatu 18
48600 KOTKA

Haapasaaren kirkko
Haapasaari

Postiosoite kirkkoihin, kappeleihin ja hautausmaille:
Kiinteistö- ja hautaustoimi
PL 146
48601 KOTKA
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Muistotilaisuuspaikat
Kotkan seurakuntakeskus
Mariankatu 14, 48100 KOTKA
• 70 henkilölle ruoka-astiat
• 80 henkilölle kahviastiat
Langinkosken kirkon Toivonsali
Langinkoskentie 1, 48220 KOTKA
• 100 henkilölle ruoka-astiat
• 120 henkilölle kahviastiat

Helilän seurakuntatalo
Suntionkatu 18, 48600 Kotka
• 110 henkilölle ruoka ja kahvi
Laajakosken kappeli
Laajakoskentie 221, 48720 KOTKA
• 20 henkilölle kahviastiat

Mussalon seurakuntakoti
Ruukkimaanpolu 1, 48310 KOTKA
Karhulan seurakuntakeskuksen sali • 20 henkilölle kahviastiat
Karhulantie 33, 48600 KOTKA
Hovinsaaren toimitila
• 60 henkilölle ruoka-astiat
Runeberginkatu 2, 48200 KOTKA
• 70 henkilölle kahviastiat
• 20 henkilölle kahviastiat
Karhulan seurakuntakeskuksen
alasali
Karhulantie 31, 48600 KOTKA
• 40 henkilölle ruoka- ja kahviastiat

Kotka-Kymin seurakunnan hautausmaat
Parikan hautausmaa ja
Kymen krematorio
Parikantie 81, 48710 KOTKA
Laajakosken hautausmaa
Laajakoskentie 221, 48720 KOTKA
Metsäkulman hautausmaa
Östringinkatu 18, 48910 KOTKA
Helilän hautausmaa ja
kappelihautausmaa
Suntionkatu 18, 48600 KOTKA
Kotkan Vanha hautausmaa
Kotkantie 60, 48210 KOTKA

Kymin Vanha hautausmaa
Karhulantie 77, 48600 KOTKA
Mussalon hautausmaa
Niinilahdentie 33, 48310 KOTKA
Hurukselan hautausmaa
Kahrinkangas 27, 48930 KOTKA
Kirkonmaan hautausmaa
Kirkonmaan saaressa
Kotkan sankarihautausmaa
Kirkkokatu 26, 48100 KOTKA
Kymin sankarihautausmaa
Karhulantie 77. 48600 KOTKA
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www.kotka-kyminseurakunta.fi

