Avuksi
hautajaisjärjestelyihin
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Kannen lasimaalaus Parikan siunauskappelissa vuodelta 1927,
arkkitehti Ilmari Launius.

Sinulle surussasi

O

let menettänyt läheisesi.
Hänen kuolemansa voi koskettaa ja järkyttää sinua syvästi.
Vaikka olit ehkä osannut odottaa
kuolemaa, se saattoi silti tulla
yllätyksenä. Kuoleman herättämiin ajatuksiin ja tunteisiin et
voinut valmistautua.
Suru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys.
Jokaisella ihmisellä on oma tapansa surra. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei voida
ennakoida. Ole surussasi itsellesi armollinen ja kunnioita tunteitasi.
Seurakuntasi haluaa tämän
oppaan avulla auttaa sinua
siunaustilaisuuden, hautauksen
ja muiden kuolemaan liittyvien
käytännön asioiden järjestelyissä. Ne ovat läheisten tapa
osoittaa vainajalle rakkautta ja
kunnioitusta sekä ottaa huomioon hänen tahtonsa.
Kristillinen hautaan siunaaminen ja hautauskäytännöt kertovat jo itsessään kristillisen
seurakunnan uskosta.

Kuolema ei ole kaiken loppu,
vaan portti Jumalan iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus,
Vapahtajamme, voitti kuoleman
ylösnousemisellaan ja valmisti
tien valtakuntaansa.
Kristittyinä saamme luottaa
Raamatun lupauksiin siitä, että
kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa.
“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)
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Kuoleman tapahduttua

Läheisen kuoltua voidaan viettää
omaisten pyynnöstä saattohartaus.
Se voidaan pitää sairaalan potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai
kotona. Saattohartauden voi johtaa
sairaalapastori, seurakunnan pastori tai joku vainajan läheisistä.

Hautaaminen
edellyttää
hautauslupaa. Kun ihminen kuolee
sairaalassa tai muussa laitoksessa,
omaiset saavat hautausluvan hoitohenkilökunnalta. Kotona tapahtuneen kuoleman selvittäminen
hautausluvan saamiseksi käynnistyy
yhteydenotolla terveyskeskukseen.
Jos kuolema tapahtuu tapaturmaisesti, poliisi ottaa yhteyden omaisiin
ja tarvittaessa opastaa järjestelyissä.
Omaiset tai hautaustoimisto toimittavat hautausluvan Kotka-Kymin
seurakunnan kirkkoherran virastoon.
Lähiomainen saa halutessaan tiedon vainajan kuolinsyystä lääkäriltä
tai Tilastokeskuksesta. Seurakunnalle ei tule tietoa kuolinsyystä.
Tapaturmatilanteissa poliisi vastaa
vainajan kuljetuksesta, muissa tapauksissa omaiset voivat sopia siitä
hautaustoimiston kanssa.

Suruliputus
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Kuolinpäivänä vainajan kotitalon
lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan
loppuun. Usein myös työpaikalla liputetaan. Suomen lippu nostetaan
puolitankoon viemällä lippu en-

sin ylös ja laskemalla se sitten kolmanneksen verran alaspäin. Lipun
alareuna jää siten salon puoliväliin.
Seinäsaloissa lippu lasketaan keskelle tankoa.
Hautauspäivänä on tapana liputtaa
vainajan kodissa ja muistotilaisuuspaikassa. Tällöin suruliputetaan
kello kahdeksasta alkaen. Siunaustilaisuuden päätyttyä nostetaan lippu
kokosalkoon. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Kuolemasta ilmoittaminen

Perinteisesti kuolintapauksesta on ilmoitettu seurakuntalaisille kirkonkellojen soitolla. Sanomakellot
(sielunkellot) soitetaan torstaisin klo 10 Kotkan, Kymin ja Langinkosken kirkossa.

Tällöin omaiset voivat arjen keskellä hiljentyä kuuntelemaan soittoa ja
muistelemaan vainajaa. Saattokelloja soitetaan siunaustilaisuuden
yhteydessä. Saattokellot soivat sen
ajan, minkä surusaatto siirtyy kappelista haudalle ja vainaja lasketaan
hautaan. Myös uurnaa hautaan vietäessä voidaan soittaa saattokelloja.

Hautausjärjestelyt
Hautausjärjestelyt alkavat asioinnilla vainajan kotiseurakunnan
Kotkan tai Karhulan kirkkoherranvirastossa sekä hautaustoimistossa. Kirkkoherranvirastossa sovitaan
hautaan siunaamisen aika ja paikka,
hautauspaikka, siunauksen toimittava pappi ja kanttori, muistotilaisuuden paikka, sanomakellojen
soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa. Kotkan
ja Karhulan kirkkoherranvirastot
ovat avoinna maanantaista perjantaihin kello 9.00–15.00. Asioinnin
voi hoitaa myös hautaustoimistojen
kautta. Hautaustoimistossa sovitaan arkusta, uurnasta ja vainajan
kuljetuksesta.
Hautaan siunaaminen voi tapahtua siunauskappelissa, kirkossa tai
haudalla, sen mukaan kuin asianomaiset ovat siitä sopineet kirkkoherranvirastossa.

Hautapaikka
Kotka-Kymin seurakunnalla on 10
hautausmaata, joilta kotkalaiset
voivat valita hautapaikan. Hautapaikan voi lunastaa vain kuolemantapauksen yhteydessä, jolloin hautapaikalle luovutetaan 25 vuoden
hallinta-aika. Haudattaessa aikaisemmin lunastettuun määräaikaiseen hautaan on hallinta-aikaa oltava jäljellä vähintään 20 vuotta. Jos
hallinta-aikaa on vähemmän, lunastetaan puuttuvat vuodet hautauksen
yhteydessä. Hautausmailla on myös

vanhoja ainaishautoja. Arkkuhautapaikkoihin voi haudata myös tuhkauurnia. Seurakunnan hautausmailla
on myös erillisiä uurnahautausalueita. Tavanomaiseen uurnahautaan
mahtuu 4-9 uurnaa. Yksittäisen uurnapaikan voi valita myös yhteismuistomerkki- tai anonyymialueelta.
Hautauksesta perittävät maksut
vahvistetaan vuosittain. Rintamamiestunnuksen omistavalle henkilölle ja hänen puolisolleen hautapaikka (25 vuotta) ja haudan avaus
ja peitto ovat maksuttomat. Samat
etuudet ovat voimassa myös puolison kuollessa ensin.

Papin tapaaminen
On tärkeää, että vainajan omaiset
keskustelevat papin kanssa hyvissä
ajoin ennen hautauspäivää. Keskustelu voi tapahtua sopimuksen
mukaan joko vainajan tai omaisen kodissa tai seurakunnan tilassa.
Keskustelussa voi puhua kuolemaan
liittyvistä kysymyksistä ja surusta.
Siinä on hyvä käsitellä myös vainajan
elämänvaiheita ja persoonallisuutta, siunaustoimituksen kulkua sekä
muistotilaisuuden luonnetta. Papille
ja kanttorille on hyvä myös kertoa
etukäteen, toivotaanko heitä mukaan
muistotilaisuuteen.
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Musiikista sopiminen
Toimituksen musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa on syytä keskustella hyvissä ajoin etukäteen, mikäli omaisilla on erityistoivomuksia
musiikin suhteen. Virsistä omaiset
voivat sopia myös papin kanssa.
Koska hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, tulee toimituksen
musiikin olla luonteeltaan kirkollista. Muuta toivemusiikkia voi
hyvin esittää muistotilaisuudessa.
CD-levyjen soittaminen kirkossa tai
kappelissa ei ole mahdollista.
Papille ja kanttorille on huomaavaista kertoa etukäteen, toivotaanko
heitä mukaan muistotilaisuuteen.
Kanttori on mukana siunaustilaisuudessa sekä mahdollisuuksien
mukaan hautaan laskemisessa ja
muistotilaisuudessa.

Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Siinä omaiset osoittavat kunnioitusta, huolenpitoa
ja surua menetettyään läheisen ja
rakkaan ihmisen. Toimituksen sisältö koostuu raamatunluvusta ja
rukouksesta, puheesta ja siunaussanoista sekä virsistä ja mahdollisesta
muusta musiikista.
Ennen siunaustilaisuutta
Jos omaiset haluavat nähdä vainajan
ennen siunaustilaisuuden alkua, on
siitä sovittava etukäteen hautaustoimiston henkilökunnan kanssa.

Mikäli siunaustilaisuudessa otetaan
valokuvia, kannattaa myös sopia
etukäteen kuvauksen järjestelyistä.
On hyvä, jos lähimpien omaisten ei
tarvitse huolehtia valokuvauksesta,
vaan he voivat keskittyä itse toimitukseen.
Siunaustilaisuuden istumajärjestys
Suomalaisessa perinteessä lähiomaiset ovat yleensä istuneet saattoväestä katsoen kappelin tai kirkon
oikealla puolella, etummaisilla penkeillä. Ystävät ja muu saattoväki istuvat vasemmalla puolella.

6

Hautaan siunaamisen kaava
Kirkollisten toimitusten kirja sisältää kaksi erilaista hautaan siunaamisen kaavaa. Toinen niistä on
luonteeltaan sanajumalanpalvelus,
toinen on ehtoollisen sisältävä
hautausmessu. Hautausmessua   on
käytetty harvoin, mutta se on mahdollinen, mikäli hautaan siunaaminen tapahtuu kirkossa. Molempiin
kaavoihin sisältyy erilaisia vaihtoehtoja ja esimerkiksi virsien lukumäärä vaihtelee.
Hautaan siunaamisen kaavasta sovitaan siunaavan papin kanssa. Omaiset voivat esittää toivomuksia siitä,
mitä virsiä lauletaan ja mitä Raamatun kohtia luetaan.

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
9. [ * Uskontunnustus ]
10. * Siunaussanat
11. [ Hengellinen laulu tai muuta
sopivaa musiikkia ]
12. Rukous
13. Isä meidän -rukous
14. Herran siunaus
15. Virsi
16. Päätösmusiikki

Kukkien laskeminen
Kukkien laskeminen haudalle on
kristillinen perinne ja vertauskuva.
Seppele on iankaikkisuuden symboli, kukat kertovat kiitollisuudesta
ja muistuttavat samalla elämän katoavaisuudesta. Lähimmät omaiset
aloittavat kukkalaitteiden laskun ja
heidän jälkeensä sukulaiset, työnantaja, järjestöt ja ystävät.

Kukkien laskijat astuvat vuorollaan
arkun tai haudan ääreen, seisovat hetken hiljaa ja joku heistä lukee tervehdyksen. Kukkalaitteen
laskemisen ja hetken hiljentymisen
jälkeen laskijat kääntyvät lähiomaisiin päin, kumartavat ja palaavat
paikalleen. Surevan ihmisen voi olla
vaikea saada luetuksi tai sanotuksi
tervehdyksensä, tällöin sanat voivat
jäädä myös sanomatta.
Tuhkahautauksessa kukat lasketaan
kappelissa tai kirkossa, arkkuhautauksessa haudalla, mikäli toisin ei
ole sovittu.
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Tuhkahautaus
Tuhkahautauksessa kukkalaitteet
lasketaan kappelissa tai kirkossa, yleensä heti alkusoiton jälkeen.
Siunaustilaisuuden jälkeen arkku jää paikalleen kukkalaitteiden
ympäröimänä.
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Tuhkan tai uurnan hautaamisesta
on sovittava erikseen kirkkoherranvirastossa. Tapahtuman voi sopia
aikaisintaan siunauksen jälkeisen
viikon torstaiksi. Siunaustilaisuuden
kukkia säilytetään kyl
miössä ja
seurakunta huolehtii kukkalaitteet
haudalle ennen uurnan hautaan
laskua, jos hautaan lasku tapahtuu
siunauksen jälkeisen viikon aikana. Jos tuhka aiotaan haudata tai
sirotella muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen olla vaadittavat luvat. Krematoriolla on käytettäväksi
laina- ja pahviuurnia.
Krematorion ylläpitäjä pitää rekisteriä kaikkien tuhkattujen hautauspaikoista. Kymen krematoriolla on
jatkuva tuhkan hautauslupa Kotkan
kaupungin ja Landbon osakaskunnan yhteisille merivesialueille.
Katariinan ankkuriluodolta tuhkan
hautaaminen tapahtuu aina ilman
uurnaa. Tuhkaa on käsiteltävä yh
tenä kokonaisuutena ja se on sijoitettava pysyvästi vuoden kuluessa.
Mikäli tuhka haudataan mereen
tai hautapaikkaa ei muutoin ole
merkitty, kukkalaitteet voi laskea
esimerkiksi muualle haudattujen
muistomerkille.

Maahan kätkemiseen osallistuvat
yleensä vain lähimmät omaiset. Tarvittaessa kappelivahtimestari ohjaa
saaton haudalle. Papin osallistumisesta maahan laskemiseen on sovittava erikseen.

Arkkuhautaus
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi
kantajaa. Arkku saattaa olla yllättävän painava, mikä on otettava
huomioon kantajista sovittaessa.
Kantajina ovat yleensä lähisukulaiset tai ystävät. Läheisimmät ovat
arkun pääpuolessa. Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen.
Siunaustilaisuuden päätyttyä kantajat asettuvat arkun ääreen päällysvaatteisiin pukeutuneina. Kantajat
viettävät hiljaisen hetken arkkuun
päin kääntyneinä ja miehet ottavat
hetken ajaksi hatun pois päästään.
Kantoliina asetetaan viistoon selän
ja ulomman olkapään yli.

Vainaja kannetaan loppusoiton
aikana jalkopää edellä kappelin
edessä odottavaan saattovaunuun.
Kappelivahtimestari ja pappi kulkevat saaton edessä haudalle. Omaiset
liittyvät kukkalaitteineen saattoon;
leski, lapset ja lähimmät sukulaiset
etummaisina. Arkku otetaan kantoon hautapaikan lähellä ja haudalle
tultaessa vahtimestari ohjaa arkun
hautaan laskemisen. Arkun hautaan
laskun aikana miehet ottavat 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.

Arkkuhautauksessa kukat lasketaan haudalla, mikäli toisin ei ole
sovittu. Jos haudalla lauletaan virsi,
on hyvä sopia etukäteen sen aloittajasta tai pyytää kanttori tehtävään.
Kukkalaitteiden laskun ja virren
laulamisen jälkeen joku lähiomaisista kutsuu saattoväen muistotilaisuuteen, jos sellainen on järjestetty. Hauta peitetään lähimpänä
arkipäivänä seurakunnan toimesta.
Hautauksen yhteydessä lasketut
kukkalaitteet säilytetään haudalla
kesäisin kymmenen päivää ja talvikauden kukkalaitteet kerätään
kevätsiivousten yhteydessä. Jos
omaiset haluavat ottaa talteen kukkalaitteiden muistosanat, on se hyvä
tehdä mahdollisimman pian hautauksen jälkeen.
Muistotilaisuus
Siunaustoimituksen jälkeen voidaan
viettää muistotilaisuus. Se voidaan
järjestää seurakunnan tiloissa, jotka
ovat seurakunnan jäsenille ilmaisia.
Varauksesta voi sopia hautausjärjestelyjen yhteydessä. Kotka-Kymin
seurakunnan muistotilaisuuspaikat
on lueteltu sivulla 13.

Muistotilaisuuden ohjelman voi
sunnitella vapaasti. Tilaisuus saa
olla hyvinkin vainajan ”näköinen”,
joten siihen sopii mainiosti myös

muu kuin hengellinen musiikki.
Useimmiten
muistotilaisuudessa
luetaan adressit, lauletaan virsiä ja
pidetään puheita. Tämä on sopiva
hetki muistella vainajaa. Omaiset
voivat etukäteen sopia muistopuheiden pitäjistä. Muistotilaisuuden
ohjelman suunnittelussa siunaava
pappi on mielellään apuna.
Mikäli papin ja kanttorin toivotaan
saapuvan muistotilaisuuteen, on
tästä huomaavaista sopia etukäteen,
jotta heillä olisi mahdollisuus varata
aikaa sitä varten.

Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset
Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan
hautausmaahan. Seurakunta on velvollinen osoittamaan hautapaikan
vainajalle, joka on ollut kirjoilla kuolinhetkellä seurakunnan alueella.
Kirkkoon kuulumattoman vainajan
omaiset voivat halutessaan kääntyä
sen seurakunnan puoleen, jonka alueella vainaja on asunut, keskustellakseen mahdollisuudesta järjestää
kirkollinen hautaan siunaaminen.
Keskustelun pohjana on kirkkojärjestyksen säännös 2:23, jonka mukaan ”Kirkkoon kuulumaton henkilö
voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta
huolehtivat henkilöt sitä pyytävät.
Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi
sielunhoidollisessa keskustelussa
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tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen
hautaan siunaamiseen ole riittäviä
perusteita.”
Edellä sanotut periaatteet edellyttävät, että pappi keskustelee
omaisten kanssa ennen kuin hautaan siunaamisesta sovitaan. Kirkkoon kuulumattoman siunausta ei
järjestetä kirkossa. Kirkkoon kuulumattoman vainajan siunauksessa
kappelista täytyy maksaa vuokra.
Vaikka siunaamista ei järjestetä,
hautausasiat voi sopia Kotka-Kymin
seurakunnan
kirkkoherranvirastoissa. Siunauskappelin tilat ovat
käytettävissä myös omaisten vapaamuotoista muistohetkeä varten,
mikäli tilaisuuden ohjelma ei ole ristiriidassa tilan pyhyyden kanssa.

Mistä apua suruun?
Surusta toipuminen vaatii aikaa.
Kun hautajaiset ja käytännön asioiden järjestelyt ovat ohi, surulle jää
enemmän aikaa. Menetys koettelee
niin henkisiä kuin fyysisiäkin voimavaroja. Sureva ihminen tarvitsee
usein kuuntelijaa.
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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. Erityisesti pappiin, joka on siunannut läheisen, voi
hyvin ottaa yhteyttä hautajaisten
jälkeenkin.

Kotka-Kymin seurakunta järjestää
sururyhmiä ja surevien iltoja. Sururyhmien kokoontumisesta voi tiedustella seurakunnasta.

Kotka-Kymin seurakunnan jumalanpalveluksessa muistetaan esirukouksessa aina viikon aikana hautaan siunattuja seurakunnan jäseniä
ja heidän omaisiaan. Myös pyhäinpäivänä järjestetään kynttiläkirkkoja, joissa luetaan vuoden aikana
siunattujen seurakuntalaisten nimet
sekä rukoillaan heidän ja omaisten
puolesta.
Hautamuistomerkit ja
hautojen hoito
Seurakunnat eivät edellytä muistomerkkiä haudalle eikä sen hankinnalla muutenkaan ole kiire. On
hyvä varata itselleen aikaa selvittää
erilaisia vaihtoehtoja. Muistomerkki voi olla kiveä, puuta tai metallia.
Muistomerkkisäännöksissä rajataan
äärimitat, joiden puitteissa muistomerkkiä voi lähteä toteuttamaan.
Muistomerkin valmistaja toimittaa
suunnitelman hyväksyttäväksi hautaustoimeen ennen sen asentamista.
Vanhaan sukuhautaan haudattaessa
seurakunta huolehtii muistomerkin
ja reunakivien siirtämisestä ja paikoilleen asentamisesta. 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 kymmenen ja viiden vuoden mittaisia
määräaikaisia
hoitosopimuksia
sekä hoitokauden mittaisia kesähoitosopimuksia. Hoitosopimuksia
voi tehdä Kotkan ja Karhulan kirkkoherranvirastoissa.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on toimitettava
kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perunkirjoituksen toimittamisvelvollisuus on ensisijaisesti
sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hallussa vainajan omaisuus on,
yleensä leskellä. Perunkirjoitukseen
tarvittavien sukuselvitysten hankkiminen vaatii aikaa, joten toimiin
kannattaa ryhtyä ajoissa.
Kotka-Kymin seurakunnan kirkkoherranvirasto auttaa ja neuvoo perunkirjoituksessa tarvittavien sukuselvitysten hankinnassa.
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KOTKA-KYMIN SEURAKUNNAN YHTEYSTIEDOT
Kotkan kirkkoherranvirasto
Kotkan seurakuntakeskus,
Mariankatu 14 E,
PL 7, 48101 Kotka
Avoinna ma-pe klo 9-15,
sukuselvitykset ja virkatodistukset
p. 040 138 6930,
hauta-asiat
p. 040 196 7508 tai 040 138 6930
kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@
evl.fi
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Karhulan kirkkoherranvirasto
Karhulan seurakuntakeskus
Karhulantie 33,
PL 146, 48601 Kotka
p. 040 196 7533
Avoinna ma-pe klo 9-15
kirkkoherranvirasto.kotka-kymi@
evl.fi
Lisätietoja kotisivuilta
www.kotka-kyminseurakunta.fi
Siunauskappelien sijainnit:
1) Parikan siunauskappeli
2) Laajakosken siunauskappeli
3) Helilän siunauskappeli
4) Metsäkulman siunauskappeli

MUISTOTILAISUUSPAIKAT
Kotkassa:
• Kotkan seurakuntakeskus
70 henkilölle ruoka ja
80 henkilölle kahvi
Mariankatu 14, 48100 Kotka

Langinkoskella:
• Langinkosken kirkon
Toivonsali
106 henkilölle ruoka ja
120 henkilölle kahvi
Langinkoskentie 1, 48220 Kotka

• Aittakorven seurakuntatalon
kahvio
70 henkilölle
ruoka ja kahvi
Luhtipolku 3, 48400 Kotka

Karhulassa:
• Karhulan seurakuntakeskuksen kahvio
60 henkilölle ruoka ja
70 henkilölle kahvi
Karhulantie 31, 48600 Kotka
• Karhulan seurakuntakeskuksen alasali
40 henkilölle kahvi
Karhulantie 31, 48600 Kotka
• Helilän seurakuntatalo
110 henkilölle ruoka ja kahvi
Suntionkatu 18, 48600 Kotka
• Sunilan seurakuntatalon
alakerta
60 henkilölle ruoka ja
80 henkilölle kahvi
Valliniemenkatu 20, 48900
Kotka
(tai navigaattoriin Valliniemenkatu 10)
• Sunilan seurakuntatalon
yläkerta
40 henkilölle kahvi
Valliniemenkatu 20, 48900
Kotka
(tai navigaattoriin Valliniemenkatu 10)
• Ristiniemen kurssikeskus,
100 henkilölle ruoka ja kahvi
Papinniityntie 118, 48810 Kotka
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KIRKKOJEN, SIUNAUSKAPPELIEN JA HAUTAUSMAIDEN OSOITTEET

Kirkot

• Kotkan kirkko,
Kirkkokatu 26, 48100 Kotka
• Kymin kirkko,
Suntionkatu 18, 48600 Kotka
• Langinkosken kirkko,
Langinkoskentie 1, 48220 Kotka
• Haapasaaren kirkko,
Haapasaaressa

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
• Helilän hautausmaan huoltorakennus,
Suntionkatu 24, 48600 Kotka
• Kotkan Vanha hautausmaa,
Kotkantie 60, 48210 Kotka
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Siunauskappelit

• Parikan siunauskappeli,
Parikantie 81, 48710 Kotka
• Laajakosken siunauskappeli,
Laajakoskentie 221, 48720 Kotka
• Metsäkulman siunauskappeli,
Östringinkatu 18, 48910 Kotka
• Helilän siunauskappeli,
Suntionkatu 18, 48600 Kotka
(kartta sivulla 10)

• Kymin Vanha hautausmaa,
Karhulantie 77, 48600 Kotka
• Mussalon hautausmaa,
Niinilahdentie 33, 48310 Kotka
• Hurukselan hautausmaa,
Kahrinkangas 27, 48930 Kotka
(navigaattoriin Kahrinmäentie
risteys)
• Kirkonmaan hautausmaa,
Kirkonmaan saaressa
• Kotkan sankarihautausmaa,
Kirkkokatu 26, 48100 Kotka
• Kymin sankarihautausmaa,
Karhulantie 77, 48600 Kotka
Postiosoite: Kiinteistö- ja hautaustoimi, PL 146, 48601 Kotka
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