KUOLEMAN
KOHDATESSA
Opas omaisille

S

inulle,
jonka läheinen on kuollut

Olet nyt surun ajassa. Monet jokapäiväiset asiat muuttavat muotoa
elämässäsi. Menetyksesi on mielessäsi aamusta alkaen ja joudut työskentelemään sen kanssa. Mielessäsi voivat pyöriä monenlaiset tunteet
surusta vihaan ja epätoivosta turtumukseen. Samanaikaisesti on kuitenkin hoidettavana monia käytännön asioita, kuten esimerkiksi hautajaiset.
Et ole surusi kanssa yksin. Sinulla on lupa puhua tunteistasi ja jakaa
menetyksesi läheistesi ja seurakunnan työntekijöiden kanssa. Autamme sinua myös hautajaisten ja siihen liittyvien asioiden järjestelyissä.
Jos tarvitset kuuntelijaa ja ajatusten selkiyttäjää hautajaisten jälkeen,
voit rohkeasti ottaa yhteyttä seurakunnan pappiin tai muuhun työntekijään.
Noin vuoden kuluttua, kun ajatuksesi ovat selkiytyneet jaettaviksi muiden kanssa, olet tervetullut seurakunnan sururyhmään. Se on muiden
samassa elämäntilanteessa olevien kanssa tapahtuvaa vertaistoimintaa, jossa saat vastaanottaa ja jakaa kokemuksia.
Otan osaa menetyksesi johdosta.

Ulla Rosenqvist
kirkkoherra
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ENNEN HAUTAUSTA

HAUTAUSLUPA
Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, joka on toimitettava seurakuntaan vähintään 2 vuorokautta ennen hautaamista. Hautaustoimisto ja omaiset voivat keskenään sopia kumpi hautausluvan toimittaa.
Hautajaisjärjestelyt voi kuitenkin aloittaa, vaikka todistusta kuolemasta ei olisi vielä saatu.
Kirkon kuvapankki, Aarne Omio
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HAUTAUS
Kaikilla, myös niillä, jotka eivät ole kirkon jäseniä, on oikeus tulla haudatuiksi oman kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.
Omaisten pyynnöstä kirkkoon kuulumaton voidaan myös siunata hautaan, mikäli se ei ole vastoin vainajan tahtoa ja vakaumusta.
Hautajaisten järjestäminen kannattaa aloittaa ottamalla yhteyttä seurakunnan hautaustoimen toimistosihteeriin tai hautaustoimistoon.
Suositus on, että hautajaiset olisivat kolme viikkoa kuolemasta.

VIISI HAUTAUSMAATA
Tuusulan seurakunnalla on hautausmaa Paijalassa ja Kellokoskella sekä
uurnalehto Jokelassa. Tuusulan kirkon ympärillä olevaan Kirkkopuistoon haudataan kirkkoneuvoston luvalla. Muistolehto ja sirottelualue
on Paijalan ja Kellokosken hautausmailla sekä Jokelan uurnalehdossa.
Tuusulan, Järvenpään, Keravan ja Sipoon seurakunnilla on lisäksi yhteinen tunnustukseton hautausmaa Keravan hautausmaan yhteydessä.

SIUNAUSAJAT JA PAIKAT
Tuusulassa siunaukset ja hautaukset toimitetaan ti ja to klo 13 sekä
pe ja la klo 10, 11.30 ja 13 tai muuna sovittuna aikana (ei kuitenkaan
sunnuntaisin). Tuhkaussiunauksia suoritetaan myös sunnuntaisin Kellokosken ja Tuusulan kirkoissa.
Siunaustilaisuuksia järjestetään kappeleissa ja kirkoissa. Paijalan kappeliin mahtuu 125 (50) henkilöä, Paijalan vanhaan kappeliin 65 (20)
henkilöä, Kellokosken kappeliin 20 henkilöä, Tuusulan kirkkoon 480
(150) henkilöä ja Kellokosken kirkkoon 160 (35) henkilöä. Paijalan kappelissa on hyvästijättöhuone, johon mahtuu 10 henkilöä. Suluissa on
merkitty osallistujamäärät turvavälejä noudattaen. Kellokosken kappeli
ja Paijalan hautausmaan hyvästijättöhuone ovat suljettu korona-aikana.
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Jos omaiset haluavat, voidaan vainaja siunata myös haudalla.
Kappeleiden ja kirkkojen käyttö on Tuusulan, Järvenpään ja Keravan
seurakuntien jäsenille ilmaista. Lähiseurakuntien jäsenille pyydetään
pappi omasta seurakunnasta.

HAUTAPAIKKA JA HAUTAOIKEUS
Uuden hautapaikan valinnassa omaisia auttavat hautausmaamestarit
ja hautaustoimen toimistosihteeri. Hautapaikkaa valitessa omaisten
on tiedettävä toimitetaanko arkku- vai uurnahautaus. Päätös tehdään
usein vainajan toiveiden mukaisesti.
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Kirkon kuvapankki, Markku Pihlaja
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Tuusulan seurakunta luovuttaa uusia ja vanhoja arkkuhautoja sekä uurnahautoja 25 vuodeksi. Määräajan umpeuduttua omaisilla on mahdollisuus lunastaa hauta uudelleen. Sirottelualueita ja muistolehtoja on
Paijalan ja Kellokosken hautausmailla sekä Jokelan uurnalehdossa.
Haudan koskemattomuusaika on Paijalan hautausmaalla 20 vuotta ja
Kellokosken hautausmaalla 25 vuotta. Tämän jälkeen voidaan hautaan
laskea uusi vainaja. Vanhoihin arkkuhautoihin voidaan haudata useita
uurnia. Uurnahautaus ei estä mahdollisesti myöhemmin tapahtuvaa
arkkuhautausta.
Vanhaan hautaan siunattaessa vainaja saattaa itse olla hautaoikeuden
haltija tai hänellä voi olla haudanhoitosopimus. Kuolemantapauksen
yhteydessä on hyvä tarkastaa ja päivittää haudanhaltijuutta koskevat
asiat ajan tasalle.
Katso hautaushinnasto seurakunnan verkkosivuilta www.tuusulanseurakunta.fi/174-hautapaikat.

KUOLINILMOITUS/KUTSU
Omaiset voivat ilmoittaa kuolintapauksesta päivälehdissä kuolinilmoituksella, jonka teksti toimitetaan lehden toimitukseen. Kuolinilmoituksessa kerrotaan usein vainajan nimen lisäksi arvo tai ammatti, syntymäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Lisäksi mainitaan yleensä
lähiomaisten nimet. Ilmoitukseen voi laittaa myös raamatunlauseen,
virrensäkeistön, runon tai jonkun muun tekstin.
Kuolinilmoituksessa on usein kutsu siunaus- ja muistotilaisuuteen, jolloin siinä kerrotaan siunaus- ja muistotilaisuuden aika ja paikka. Mikäli
hautaus toimitetaan hiljaisuudessa, voidaan siitä mainita ilmoituksessa. Ilmoitus voidaan julkaista myös hautauksen jälkeen.
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HAUTAUKSEEN LIITTYVÄT ASIAT

PAPIN TAPAAMINEN
Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin ennen hautajaisia. Hänen kanssaan käydään läpi siunaustilaisuuden kulku ja keskustellaan vainajasta.
Omaiset voivat myös pyytää tuttua pappia siunaamaan, vaikka hän olisi toisesta seurakunnasta.
Siunaustilaisuuden musiikista voi sopia kanttorin kanssa. Musiikkina
voi olla virsiä, urkumusiikkia ja muuta soitin- tai laulumusiikkia.

HAUTAAN SIUNAAMINEN
Hautaan siunaaminen toimitetaan yleensä 2-4 viikon kuluessa kuolemasta. Tilaisuutta varten voi painattaa ohjelman, jossa on vainajan
nimi, syntymä- ja kuolinaika, tilaisuuden kulku ja kappelissa sekä haudalla laulettavan virren sanat. Ohjelmalehtinen ei kuitenkaan ole välttämätön.
Siunaustilaisuuteen kuuluu surumusiikkia, virsi, Raamatun lukua, puhe
ja rukousta. Hautaan siunaamisen kaava on virsikirjan liiteosassa. Pappi käy läpi siunaustilaisuuden kulun tavatessaan omaiset.
Siunaustilaisuus on tärkeä omaisille lohdutuksen ja surusta toipumisen
kannalta. Vainaja saatetaan viimeiselle matkalleen Jumalan sanaan
turvaten.
Kukkalaitteet voidaan laskea ennen tai jälkeen siunauksen tai myös
haudalla. Kukkalaitteet eivät kuitenkaan ole välttämättömiä.
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Arkkuhautauksessa arkku kannetaan loppusoiton aikana kappelista.
Kantajia on yleensä kuusi. Suntio ohjaa saattoväen haudalle. Kukkalaitteet lasketaan lopuksi hautakannen päälle.
Uurnahautauksessa arkku jää siunaustoimituksen jälkeen paikoilleen
ellei toisin sovita. Kukat viedään toimituksen päätteeksi tulevalle haudalle tai muistokivelle. Uurnan luovutuksen aika ja paikka sekä uurnanlaskuaika sovitaan erikseen. Uurnanlaskutilaisuus on vapaamuotoinen
ja usein paikalla ovat vain lähiomaiset.

MUISTOTILAISUUS
Siunaustilaisuuden jälkeen vietetään yleensä muistotilaisuutta joko
kotona, seurakunnan tiloissa tai muualla. Muistotilaisuuteen voidaan
kutsua julkisesti esimerkiksi kuolinilmoituksen yhteydessä tai siitä
voidaan ilmoittaa henkilökohtaisesti. Myös papin voi pyytää osallistumaan muistotilaisuuteen.
Muistotilaisuudessa vainajasta puhuminen ja yhdessä muisteleminen
lohduttavat. Muistotilaisuutta varten ei ole olemassa omaa kaavaa.
Yleensä sukulaisille ja ystäville annetaan mahdollisuus muistella vainajaa. Seurakunnan työntekijät auttavat mielellään muistotilaisuuden
suunnittelussa.
Muistotilaisuudessa voidaan lukea saapuneet adressit ja muut osanotot. Niiden lukija on hyvä sopia etukäteen, jotta hän voi käydä adressit läpi ennakolta. Adressit kannattaa poistaa kuoristaan ja avata
valmiiksi ennen lukemista.
Muistotilaisuuteen voidaan laittaa muistopöytä, jolla on valkea liina,
kynttilä, vainajan kuva ja kukkia. Muutakin vainajaan liittyvää voidaan
laittaa esille.
Yleensä muistotilaisuudessa on joko kahvi- tai ruokatarjoilu. Sen voi
hoitaa itse tai tilata pitopalvelun.
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Kirkon kuvapankki, Markku Pihlaja
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SEURAKUNNAN MUISTOTILAISUUSPAIKAT

					
Henkilömäärä
Tila			
Henkilömäärä
turvaväleillä
Lahelan tertun sali		
50			
30
Kirkkotupa			
30			
20
Rihasali			
50			
30
Kellokosken srk-sali		
75			
30
Rusutjärven leirikoti		
80			
40
Paijalan muistosali 		
60			
25
Seurakuntakeskuksen sali
120			
60
Seurakuntakeskuksen kabinetti 40			
20
Katso tilojen hinnasto verkkosivuilta www.tuusulanseurakunta.fi/71-tilojen-varaus

LIPUTUS JA SAATTOKELLOT
Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä suruliputetaan kotona ja työpaikalla. Hautajaispäivänä liputetaan kotona ja muistotilaisuuden pitopaikalla ja lippu nostetaan täyteen salkoon siunauksen jälkeen. Ota yhteys
johtavaan suntioon tai kyseisen tilan suntioon liputuksen sopimiseksi
muistotilaisuuden yhteydessä.
Vainajan muistoksi soitetaan ennen hautausta kirkonkelloja. Saattokellot soitetaan, kun vainaja saatetaan kappelista haudalle.
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HAUTAUKSEN JÄLKEEN

KIRKOLLISET ILMOITUKSET
Hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten ja heidän omaistensa
puolesta rukoillaan ja kuolleiden nimet luetaan siunausta seuraavana
sunnuntaina Tuusulan jumalanpalveluksissa, mikäli omaisilta on saatu
tähän lupa. Lisäksi nimet julkaistaan paikallislehdissä ja seurakunnan
verkkosivuilla.

HAUTAKIVI TAI MUISTOMERKKI
Perinteisen hautakiven sijaan muistomerkki voi olla myös risti tai veistos. Muistomerkkejä valmistetaan kivestä, puusta ja metallista.
Jokelan uurnalehdosta voi toistaiseksi lunastaa seurakunnan sinne valmiiksi hankkiman hautakiven. Paijalan hautausmaalla voi ostaa käytetyn hautamuistomerkin, josta hautaoikeuden haltija voi hiotuttaa vanhan nimen pois tai jättää sen muistomerkin kääntöpuolelle. Lisäksi on
mahdollista lunastaa seurakunnalle palautunut hauta kivilaitteineen.

HAUDAN HOITAMINEN
Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuna. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Jos omaiset eivät itse voi
huolehtia hautapaikasta, sen kunnossapito on mahdollista antaa seurakunnan huolehdittavaksi. Haudanhoitosopimus tehdään 1, 5 tai 10
vuodeksi kerrallaan. Katso hinnasto verkkosivuilta www.tuusulanseurakunta.fi/176-haudan-hoito.
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PERUNKIRJOITUS
Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa kuolinpäivästä. Sitä varten tarvitaan vainajasta virkatodistukset 15 ikävuodesta
lähtien.
Sukuselvitykset ja virkatodistukset perunkirjoituksia varten tilataan
Vantaan aluekeskusrekisteristä, p. 09 830 6345 arkisin klo 9-15 välisenä aikana tai sähköpostilla: vantaa.keskusrekisteri@evl.fi.

PYHÄINPÄIVÄ
Mikäli omaiset ovat antaneet luvan, luetaan pyhäinpäivän iltakirkossa
vuoden aikana siunattujen vainajien nimet ja heidän muistokseen sytytetään kynttilä. Paijalan kappelissa luetaan kaikkien Tuusulassa siunattujen vainajien nimet, Kellokosken iltakirkossa luetaan kellokoskelaisten siunattujen nimet ja Jokelassa jokelalaisten siunattujen nimet.
Paijalan kappelissa pidetään myös ruotsinkielinen pyhäinpäivän kirkko,
jossa luetaan ruotsinkielisten vainajien nimet.

HAUTAUSTOIMISTOT
Hautaustoimistot palvelevat omaisia. Niistä saa asiantuntija-apua monissa hautajaisiin liittyvissä kysymyksissä sekä mm. vainajan siirtoa ja
arkun valintaa koskevissa asioissa.
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Pyrimme toimimaan tiloissamme mahdollisimman turvallisesti. Siksi osallistujamääriä joudutaan korona-aikana
rajoittamaan.
Toivomme, että tiloissamme noudatetaan turvavälejä ja
hygieniaohjeita sekä käytetään maskia.

Se, joka asuu Korkeimman
suojassa ja yöpyy Kaikkivaltiaan
varjossa, sanoo näin:”Sinä, Herra,
olet linnani ja turvapaikkani. Jumalani,
sinuun minä turvaan.” Hän levittää siipensä
yllesi, ja sinä olet turvassa niiden alla. Hänen
uskollisuutensa on sinulle muuri ja kilpi.
Ps 91:1-2,4
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OSOITTEITA JA PUHELINNUMEROITA
Tuusulan seurakunta
Rykmentintie 34
www.tuusulanseurakunta.fi
vaihde, p. 09 875 960

Kellokosken hautausmaa
Omenalahdentie 23
p. 040 660 5230,
040 648 6602

Hautaustoimen toimistosihteeri
p. 040 484 3885, ma-pe klo 9-12
Paijalannummentie 11
hautausmaatoimisto.tuusulansrk@evl.fi.

Jokelan uurnalehto
Kouluraitti 11,
p. 040 120 9360
Kellokosken seurakuntatalo
Männistöntie 5,
p. 040 566 8586

Ylipuutarhuri, p. 040 580 4915
Paijalantie 18

Lahelan terttu, Terttuseljankuja 1
p. 040 706 2816

Kaikki hautauksiin liittyvät varaukset tehdään ensisijaisesti hautaustoimen toimistosihteeriltä

Rihasali, Pellavamäentie 11
p. 040 566 9559,
040 706 2816

Kirkkoherranvirasto
Rykmentintie 34, p. 09 875 960
avoinna ma-ke klo 9-16,
to klo 9-17 ja pe klo 9-13

Rusutjärven leirikoti
Hämeentie 44,
p. 040 354 3461

Johtava suntio, p. 040 566 9559
Paijalan kappeli ja hautausmaa
Paijalannummentie 11
Hautausmaamestarit, p. 0400
612 781 tai 040 547 7240

Tuusulan
seurakunnan
hautaustoimi
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