Ennen hautajaisia

Haudalla

Olette menettäneet läheisenne. Elämäänne on tullut suru. Sen keskellä on
kuitenkin hoidettava monia asioita.
Tällä monisteella Puumalan seurakunta tahtoo auttaa teitä hautajaisten
järjestämisessä.

rastosta. Tällöin pyydämme sopimaan
tarjoilusta ja mahdollisesta tilojen koristelusta pitopalvelun kanssa puolitoista viikkoa aikaisemmin.

Olette jo ehkä tuoneet vainajanne
kirkon säilytystiloihin, kuunnelleet
sanomakellot ja sopineet hautajaisista.
Ellette vielä ole ehtineet näitä asioita
tehdä, niin vainajanne tuomisesta,
kellojen soitosta ja hautapaikasta voitte
sopia seurakuntamestarin kanssa ja
hautaan siunaamisesta kirkkoherranvirastossa.

Hautaan siunaaminen

Hautaamiseen tarvitaan hautauslupa.
Sairaala lähettää sen useimmiten suoraan seurakuntaan. Mutta jos hautauslupa on annettu teille, pyydämme toimittamaan sen joko seurakuntamestarille tai kirkkoherranvirastoon.
Jos toivotte, niin vainajaa tuotaessa ja
sanomakelloja soitettaessa voidaan
pitää rukoushetki.
Siunaamisen toimittava pappi tapaa
teidät mielellään ennen siunausta tai
ainakin keskustelee kanssanne puhelimessa. Virsistä ja muusta musiikista
voi sopia siunaavan papin tai kanttorin
kanssa viimeistään viikkoa aikaisemmin. Hän esittelee mielellään surumusiikkia ja ottaa vastaan toiveita.
Hautaan siunaamisesta kerrotaan kirkon verkkosivuilla www.evl.fi. Etusivulta päästään eteenpäin polkua Uskoa
ja tietoa - Kirkon toimitukset - Hautaan siunaaminen.
Jos muistotilaisuus pidetään seurakuntakodissa, se varataan kirkkoherranvi-

Ennen hautajaispäivää teidän on pyydettävä kuusi kantajaa.

Kun hautaan siunaaminen toimitetaan
kirkossa, vainaja siirretään seurakunnan toimesta kuoriin noin puoli tuntia
ennen tilaisuuden alkua.
Hautaan siunaaminen on jumalanpalvelus, jossa vainaja jätetään Jumalan
käsiin. Siihen kuuluvat virret, muu
surumusiikki, raamatunluku, puhe,
siunaaminen ja rukous. Kukat lasketaan joko ennen siunaamista tai siunaamisen jälkeen sen mukaan kuin siitä
sovitaan. Siunaussanojen ja mullanheiton ajaksi noustaan seisomaan, muulloin istutaan.
Siunaamisen ja arkulle laskettujen kukkien poisottamisen jälkeen kantajat
vievät vainajan kirkosta. Vanhan tavan
mukaan lähisukulaiset kantavat vainajaa pääpuolesta.
Jos niin toivotte, niin siunaustilaisuus
voidaan nauhoittaa.

Kun vainaja on laskettu hautaan, pappi
pitää lyhyen rukouksen ja lähiomaiset
voivat heittää hautaan hiekkaa ja kukkia. Sen jälkeen pari kantajaa asettaa
haudanpeiton paikoilleen ja kukat tuodaan haudalle. Lopuksi lauletaan virsi
ja joku lähiomaisista toivottaa saattoväen tervetulleeksi muistotilaisuuteen.

Muistotilaisuus
Jos muistotilaisuus pidetään seurakuntakodissa, omaiset ottavat vieraat vastaan salin ovella.
Mikäli tarjotaan ateria, on tapana laulaa
ruokavirsi sen jälkeen, kun kaikki ovat
löytäneet paikkansa. Emäntien kannettua lämpimät ruoat pöytään joku omaisista kehottaa vieraita aterialle ja lähimmät omaiset näyttävät esimerkkiä.

Aterioinnin päätyttyä emännät sulkevat
salin ja tarjoilutilan välisen oven vaihtaakseen ohjelman aikana kattauksen.
Ohjelma alkaa yleensä virsilaululla ja
adressien luvulla. Saattoväen joukosta
voi yksi tai useampi muistella vainajaa
ja tuoda siten juhlaan persoonallisen
sävyn. Laulu- tai soitinmusiikki on
myös tervetullutta ja siitä voi sopia
kanttorin kanssa. Pappi on valmis
käyttämään puheenvuoron tai johtamaan rukoushetken.
Ohjelman päätyttyä on kahvin vuoro.

Siunaus Lamminniemessä
Kun siunaus toimitetaan Lamminniemessä, suntio näyttää kantajille haudan
paikan ennen siunaustilaisuutta.
Lamminniemessä pyydämme omaisia
huolehtimaan alttarin koristamisesta
kukilla, mikäli sitä toivotaan.

____________________________________________
siunataan hautaan

__________________________________________________________________

Siunaamisen toimittaa
____________________________________________
Muistotilaisuus _______________________________
Toimituskeskustelu
____/___2021
Vainajaanne ja teitä muistetaan yhteisessä jumalanpalveluksessa
Puumalan kirkossa ___.__.2021 klo 10

Jumala, Isämme.
Rohkaise meitä suremaan, kun on aika surra ja itkeä.
Varjele, ettemme murheessamme
ajattelisi vain kuoleman pimeyttä
vaan muistaisimme ikuisen elämän toivoa.
Kirkkoherranvirasto
av. ma ja ke klo 10–13,
puh. 015 775 3300
Kirkkoherra
Helena Castrén
puh. 050 313 4970
helena.castren@evl.fi
Seurakuntapastori
Olli J. Vuoristo-Watia
Puh. 050 401 9561
olli.vuoristo-watia@evl.fi
Kanttori
Eeva-Liisa Isosaari
puh. 050 401 9562
eeva-liisa.isosaari@puumala.fi
Seurakuntamestari Pekka Huttunen
puh. 0500 655 726
pekka.l.huttunen@evl.fi
Lamminniemen kappelin suntio
Janne ja Saara Mattila puh. 050 401
9565
Kirkkotie 1, 52200 PUUMALA
puh. 015 775 3300, puumala.seurakunta@evl.fi
www.puumalanseurakunta.fi
Facebook.com/puumalanseurakunta

Boutique Ruusunen yhteistyössä
Hautaustoimisto Mielosen kanssa
Keskustie 19, puh. 041 317 5802
Mielonen Oy puh. 015 162 222
Muistotilaisuuden pitopalvelua
tarjoavat:
Hurissalon kylätalo, Hurissalontie 175
varaukset Niina Väisänen p. 045 1114371
Kahvila Soroppi, Keskustie 3
talvisin tilauksesta, puh. 0400 199 013
Sahanlahti Resort Oy (Lietvedentie 830)
p. 040 779 9896
Tuulan Juhla- ja Kotiruokapalvelut
Ruuskanen Tuula, puh. 0400 915 598
Ritun Juhla- ja Pitopalvelu
Vidman-Parri Ritva, puh. 040 505 2829

Surun kohdatessa

