Opas hautausjärjestelyihin
Kuoleman tapahduttua
Kuoleman tapahduttua ja vainajaa noudettaessa voidaan pitää
rukoushetki kappelissa tai kotona. Joku läsnäolijoista voi lausua
jäähyväissanat.

Yhteyden ottaminen seurakuntaan
Hautajaisjärjestelyt kuuluvat lähiomaisten tehtäviin.
Hautausta koskevissa järjestelyissä tulee ottaa yhteyttä Nokian
seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Siellä sovitaan hautaan
siunaamisen aika ja paikka, siunauksen toimittava pappi ja kanttori,
muistotilaisuuden paikka sekä hautapaikka.

Yhteystiedot
Valkamankatu 2 A, 37100 Nokia
040 804 9002
www.nokianseurakunta.fi

Avoinna
ma klo 9–17, ti klo 9–15, ke–pe klo 9–13

Sanomakellot
Seurakunnan jäsenen kuoltua vanhan kirkollisen perinteen mukaan
soitetaan ns. sanomakellot. Nokian kirkolla kellot soitetaan
yhteiskelloina keskiviikkoisin, klo 10 naisten kellot, jonka jälkeen
miesten kellot. Toivottaessa kelloja voidaan soittaa Siuron,
Suoniemen tai Tottijärven kirkolla. (Pakkasraja -15 °C.)

Kuolintodistus ja hautauslupa
Vainajaa sairaalassa hoitanut lääkäri antaa kuolintodistuksen ja
sairaala toimittaa tiedon kuolemasta myös
väestötietojärjestelmään. Lääkäri antaa hautaamisluvan, jonka
omainen tai hautaustoimisto toimittaa siihen seurakuntaan johon
vainaja haudataan. Hautausaikaa ja -paikkaa koskevia järjestelyjä voi
suorittaa kirkkoherranvirastossa, vaikka kuolintodistusta ei vielä ole
saatu.

Siunauspaikka
Hautaan siunaaminen Nokian seurakunnassa voidaan toimittaa:
Nokian kirkossa, Suoniemen kirkossa, Tottijärven kirkossa tai
hautausmailla.
Vihnuskodissa ja Nokian terveyskeskuksessa on pienet kappelit.
Vainajan siunaaminen voidaan järjestää niissäkin, jos omaisia on
vähän. Omaiset ja yksityiset hautaustoimistot voivat sopia näistä
järjestelyistä.
Nokian seurakunnassa hautauksia toimitetaan arkipäivisin ja
lauantaisin. Kirkkojen käyttö on seurakuntien jäsenille ilmaista. Vain
väestörekisteriin kuuluvilta peritään vuokra.

Hautaan siunaaminen
Pappi toimittaa kirkon jäsenen hautaan siunaamisen. Papit ja
kanttorit hoitavat siunaustilaisuudet toimitusvuorojen mukaan.
Mikäli omaiset haluavat tilaisuuteen tietyn papin, tulee siitä sopia
asianomaisen kanssa. Omaiset voivat pyytää papin

myös oman seurakunnan ulkopuolelta. Jos seurakunnan
ulkopuolinen pappi kutsutaan, on hyvä tarkistaa, että oman
seurakunnan kanttori on varattu paikalle.
Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata kristillisesti, jos omaiset
sitä perustellusti pyytävät. Tällöin omaisten tulee ottaa itse yhteyttä
pappiin riittävän ajoissa. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on
eläessään ilmaissut, ettei hän halua kristillistä hautausta.

Hautaan siunaamisen kulku
Siunaava pappi on yhteydessä omaisiin, hänen kanssaan sovitaan
mm. siunaustilaisuuden kulusta.
Hautaan siunaaminen on luonteeltaan kristillisen seurakunnan
jumalanpalvelus, jonka keskeisinä asioina ovat rukous ja Jumalan
sana. Siunaustilaisuus aloitetaan virrellä. Tämän jälkeen seuraa
kukkien lasku, siunaus ja virsi. Kukat voidaan laskea myös pelkästään
haudalla. Arkkua kirkkoon tuotaessa ja pois kannettaessa soitetaan
surumusiikkia. Tilaisuuden musiikista on suotavaa neuvotella
asianomaisen kanttorin kanssa. Musiikin tulee olla luonteeltaan
tilaisuuteen sopivaa.
Kukkien ja seppeleiden tuomisen ja tervehdysten esittämisen
aloittavat omaiset. Heidän jälkeensä tulevat sukulaiset, eri
järjestöjen edustajat ja ystävät. Kukkalaitteet lasketaan katafalkin
viereen kukkatelineille.
Jos kukat on laskettu kirkossa, ne jätetään haudalle ilman
erityisjärjestystä ja jopa useita kukkalaitteita kerrallaan.

Tuhkahautauksessa siunauksen jälkeen arkku viedään ulkona
odottavaan autoon tai takaisin säilytystilaan myöhemmin
tapahtuvaa kuljetusta odottamaan. Jos hautapaikka on olemassa,
kukat voidaan viedä sinne. Jos vainajan tuhka haudataan
Muistolehtoon, Sirotusalueelle tai hautapaikka ei ole vielä tiedossa,
kukat voi viedä siunauksen jälkeen Sirotusalueella oleville
kukkakiville.
Kirkollisten toimitusten kaavat löytyvät virsikirjan loppusivuilta sekä
internetistä evl.fi-sivuilta.

Muistotilaisuus
Hautauksen jälkeen kokoonnutaan usein muistotilaisuuteen.
Muistotilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa, vainajan tai
hänen omaistensa kodissa tai jossakin muussa sopivassa
huoneistossa. Seurakunnan tilojen varauksesta voi sopia
hautausjärjestelyjen yhteydessä tai varata tilan erikseen
kirkkoherranvirastosta. Muistotilaisuuden ohjelmasta päättävät
omaiset. Siunaava pappi osallistuu muistotilaisuuteen, jos niin
toivotaan.

Hautapaikka
Hautapaikka luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä, jolloin
voi varata useamman paikan myös muille perheenjäsenille.
Hautapaikkoja ei voi luovuttaa eikä varata ennakkoon.
Uusi arkku- tai uurnasukuhauta luovutetaan 25 vuoden hallintaajalla kerrallaan. Hallinta-aikoja voi myöhemmin jatkaa. Uutta
hautaa hankittaessa voi hautapaikan käydä halutessaan etukäteen
valitsemassa hautausmaalla seurakunnan työntekijän kanssa.

Vanhaan sukuhautaan haudattaessa on hallinta-aikaa oltava vielä 20
vuotta jäljellä, sitä jatketaan tarvittaessa hautauksen yhteydessä.

Tuhkat ja uurnat
Tuhkia ja uurnia voidaan haudata kaikille hautausmaille, myös
arkkuhautoihin.
Muistolehtoon ja Tuhkaholviin haudataan vainajan tuhka ilman
uurnaa. Hautaamisen suorittaa seurakunnan työntekijä, omaiset
eivät voi osallistua toimitukseen. Muistolehtoon ja Tuhkaholviin
omaiset voivat tilata seurakunnan kautta vainajalle nimikilven, joka
kiinnitetään siihen varattuun paikkaan.
Tuhkaholvi on graniitista valmistettu hautamuistomerkki, jonka
sisään vainajien tuhkat sijoitetaan siihen tarkoitetussa pussissa.
Nimikilpi kiinnitetään Tuhkaholvissa ulkopintaan.
Sirottelualueelle vainajan tuhkan sirottavat omaiset yhdessä
seurakunnan työntekijän kanssa tai työntekijä yksin. Tuhkan
sirotusta suoritetaan vain sulan maan aikaan. Myös Sirottelualueella
omaiset voivat tilata vainajalle nimikilven, joka kiinnitetään alueella
olevaan nimikiveen.
Kaikissa hautauksissa on mukana seurakunnan hautaustenohjaaja.

Uusia hautapaikkoja on
Nokian hautausmaalla: arkkuhauta- ja uurnahautapaikkoja,
Muistolehto 1., 2. ja 4. hautausmaalla, Sirottelualue ja Tuhkaholvi.
Tottijärven hautausmaalla: arkkuhauta- ja uurnahautapaikkoja,
Muistolehto ja Tuhkaholvi.

Suoniemen hautausmaalla: arkkuhautapaikkoja (nokialaisille
vainajille) ja Muistolehto.
Maurinlehdon hautausmaalla: arkkuhauta- ja uurnahautapaikkoja,
Muistolehto ja Tuhkaholvi.

Haudan kaivaminen ja peittäminen
Talviaikana hautapaikan maa sulatetaan ennen kaivua. Seurakunta
huolehtii hautojen avaamisesta ja peittämisestä. Avattu hauta
peitetään väliaikaisesti hautakatteella, jonka päälle lasketaan kukat.

Hautamuistomerkit ja reunakivet
Haudattaessa arkkua vanhaan sukuhautaan, muistomerkit tulee
siirtää pois haudalta kiviliikkeen toimesta viimeistään hautausviikon
maanantaina. Omaiset sopivat tästä hyvissä ajoin valitsemansa
kiviliikkeen kanssa.
Uusille haudoille suositellaan muistomerkit tuotavaksi vasta sen
jälkeen, kun hauta on painunut yhden talven ajan. Niille alueille,
joille on asennettu muistomerkin aluspalkit, voi muistomerkin tuoda
heti hautauksen jälkeen, kuitenkin vain sulan maan aikana.
Reunakiviä saa tuoda vain niille alueille, joissa niitä jo on. Uudelle
haudalle voi seurakunnalta tilata maksullisen ristin siihen asti, kun
muistomerkki tulee.

Uurnan maahan hautaaminen
Tuhkauksen jälkeen hautaustoimisto tai omaiset itse hakevat
uurnan krematoriolta. Uurnanlaskuaika sovitaan
kirkkoherranvirastossa vähintään viikko etukäteen. Uurnan
kätkemisessä opastaa hautaanohjaaja. Tilaisuudessa ovat paikalla

yleensä lähiomaiset. Omaiset voivat halutessaan pyytää myös papin
mukaan pitämään rukoushetken.

Haudan hoitaminen
Kirkkolaki velvoittaa hoitamaan hautaa hautausmaan arvon
mukaisesti. Omaiset voivat itse huolehtia haudan hoidosta tai antaa
sen seurakunnan tehtäväksi. Seurakunnan kanssa voi tehdä
hoitosopimuksen kerrallaan vuodeksi, 5 vuodeksi tai 10 vuodeksi.

Suruliputus
Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä liputetaan vainajan kodissa ja
usein myös hänen työpaikallaan.
Hautauspäivänä liputetaan sekä kodissa että muistotilaisuuden
pitopaikassa. Lippu on puolitangossa siunaustilaisuuden
päättymiseen saakka, sen jälkeen liputus voi jatkua kokotangossa.
Seurakuntataloilla pidettävissä siunaustilaisuuksissa voidaan
suruliputtaa.

Ilmoittaminen kirkossa
Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan Nokian kirkossa
siunauksen jälkeisenä sunnuntaina klo 10 messussa. Samalla
rukoillaan hänen ja hänen omaistensa puolesta ja sytytetään
kynttilä. Omaisen pyynnöstä kuolemasta voidaan ilmoittaa myös
muussa kirkossa.
Kuolleiden nimet julkaistaan seurakunnan ilmoituksissa seuraavalla
viikolla perjantaina ilmestyvässä Nokian Uutisissa. Jos omaiset eivät

halua nimeä julkaistavan, siitä tulee mainita hautausjärjestelyjen
yhteydessä.
Pyhäinpäivän iltakirkossa Nokian kirkossa luetaan kuluneen vuoden
aikana seurakuntamme pois nukkuneiden jäsenten nimet. Iltaan
kutsutaan mukaan erityisesti heidän läheisiään.

Suru
Seurakunnassa järjestetään sururyhmiä, joista löytyy tietoa
nettisivuilta: nokianseurakunta.fi/apua-ja-tukea/suru-ja-kriisi tai
ryhmään osallistumisesta voi puhua siunaavan papin kanssa.
Seurakunnan työntekijät ovat myös käytettävissä henkilökohtaiseen
keskusteluun.
Älä arkaile ottaa yhteyttä, jos tarvitset apua. Kirkkoherranvirastosta
saa tietoa työntekijöiden päivystysajoista ja siitä, miten heihin saa
yhteyttä.

Kirkkoherranvirasto
03 280 4111

