Hautaan siunaaminen
ja
hautajaiset

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA¤
2016

Hyvä omaisesi menettänyt,
osanottomme rakkaasi poisnukkumisen johdosta.
Surun keskellä tahdomme tällä vihkosella auttaa Sinua
valmistelemaan rakkaasi saattamista odottamaan ylösnousemuksen
aamua. On hyvä, jos ehdit lukea tämän jo ennen kuin otat
seurakuntaan yhteyttä hautajaisista sopiaksesi.
Haluamme rohkaista myös Vapahtajamme sanoilla:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun,
saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja
uskoo minuun, ikinä kuole.”

– Joh. 11:25–26

Jos poisnukkunut omaisesi oli ulkopaikkakuntalainen tai ei kuulunut
evankelis-luterilaiseen kirkkoon, pyydämme tutustumaan sivun 10
tietoihin.

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA¤

Hautaan siunaaminen
Sauvo-Karunan seurakunnassa vainaja siunataan Sauvon tai Karunan kirkossa. On
toki myös mahdollista siunata haudalla. Muistotilaisuus on useimmiten
seurakuntatalossa, mutta myös esim. vainajan kodissa muistotilaisuuden voi
viettää.
Hautausajankohdat ovat seuraavat:
ensisijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle lauantaina klo 10
toissijainen hautausaika oman seurakunnan jäsenelle lauantaina klo 13
hautausaika muille kuin Sauvo-Karunan seurakuntalaisille
perjantaina klo 14 tai 15
Kirkkoherra, kanttori ja suntio pitävät kuukausittaisen viikonloppuvapaansa
yleensä kuukauden kolmannen sunnuntain yhteydessä, usein jo perjantaista
lähtien. Siinä viikonvaihteessa ei pääsääntöisesti toimiteta hautaan siunaamisia
eikä muita kirkollisia toimituksia, ei myöskään rippikoululeirin ja konfirmaation
väliin jäävänä lauantaina (18.6.2016).
Sanomakellot
Sanomakellot soitetaan klo 10 Sauvossa tai Karunassa..
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Hautauskaava, virret ja Raamatun teksti
Siunaus toimitetaan voimassa olevan Toimitusten kirjan mukaan. Mikäli
kukat lasketaan kirkossa, kirkossa lauletaan ainakin kolme virttä. Jos kukat
lasketaan haudalla, kirkossa lauletaan ainakin kaksi virttä.
Lähiomaiset voivat valita siunaus- ja muistotilaisuuksien virret ja siunaustilaisuudessa luettavan Raamatun tekstin.
Virsiksi käyvät kaikki virsikirjan virret — lukuun ottamatta virttä 377, joka
lauletaan haudalla tai ruumisauton lähtiessä. Lisäksi laulettaviksi käyvät
Kirkollisten toimitusten laulut 825–829. Jos vainajalla on ollut jokin lempivirsi,
sen laulaminen hautajaisissa on hyvin paikallaan.
Hautaan siunaamisen kaava
[Alkusoitto]
[Virsi
Kukkien lasku]
Virsi
Alkusiunaus
♪S: Aamen.
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
♪S: Aamen.
Raamatunluku ja puhe
Uskontunnustus
Siunaussanat
[Virsi]
Rukous
♪S: Aamen.
Isä meidän
Herran siunaus
♪S: Aamen.
Päätösmusiikki / Virsi
[Kukkien noutaminen]
Arkun kantaminen
[Rukous haudalla]
Hautaan laskeminen
/ jos tuhkataan tai haudataan muualla:
Autoon nostaminen
Kukkien lasku tai kukkien vieminen haudalle
Virsi “Sun haltuus rakas Isäni” (377; talvella kaksi säkeistöä)
[Hakasulkeissa] olevat kohdat toteutetaan tarvittaessa. ♪ tarkoittaa läsnä olevan
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seurakunnan laulamaa liturgista osaa.
Kukkien lasku
Kukat lasketaan sään salliessa mieluiten haudalla. Mikäli kukat lasketaan
kirkossa, pitää tilaisuuteen valita yksi virsi enemmän kuin kaava edellyttää.
Kirkossa kukat lasketaan mieluiten ennen varsinaista siunausta. Siunauksen
jälkeen ne käydään hakemassa — joko kukin hakee omat kukkansa tai esim.
suvun nuoriso huolehtii kaikista kukkalaitteista.
Jos kukat on laskettu jo kirkossa, haudalla voi useampi ihminen tuoda
kukkansa yhtä aikaa.
Hautausmusiikkia
Virsien lisäksi siunaustilaisuudessa voi olla muutakin musiikkia. Virsikirjan
ulkopuolisista musiikkitoiveista tulee sopia erikseen kanttorin kanssa mahdollisimman hyvissä ajoin.
Kantajat, kantaminen ja hautaan laskeminen
Kantajia on yleensä kuusi. Yleensä he ovat miehiä, mutta myös naiset
voivat kantaa arkkua. Arvokkain kantajan paikka on pääpuolessa sydämen
puolella.
Kantajien tulee noin puoli tuntia ennen siunaamisen alkua kokoontua
kantamaan arkku kirkkoon.
Suntio antaa käytännön ohjeita kantamisesta ja kutsuu kantajat, kun on aika
viedä arkku ulos kirkosta. Yleensä arkku viedään kirkon ovelta kärryillä haudan
luo, jossa kantajat ottavat sen jälleen liinojen varaan. Kannettaessa ja hautaan
laskettaessa on tärkeää huolehtia siitä, että arkku pysyy suorassa.
Kun arkku on laskettu hautaan ja kantoliinat nostettu, ne kootaan vyyhdelle
ja annetaan suntiolle.
Arkun kantamista on mahdollista haluttaessa harjoitella seurakunnan
koulutusarkulla. Tästä on hyvissä ajoin sovittava seurakuntamestarin kanssa.
Kukkien poistaminen haudalta
Omaisten tehtävänä on huolehtia kukat pois haudalta 15 päivän kuluessa
hautauksesta. Sen jälkeen seurakunnalla on oikeus poistaa ne, ja seurakunta voi
laskuttaa työstä kuolinpesää.
Muistotilaisuus
Kutsun saapua muistotilaisuuteen esittää joku vainajan lähisukulaisista
haudalla lauletun virren jälkeen.
Muistotilaisuus alkaa saattoväen vastaanottamiselle, jonka yhteydessä
saattajilla on mahdollisuus esittää lähiomaisille surunvalittelunsa.
Mikäli muistotilaisuudessa aterioidaan, lauletaan alkuun ruokarukoukseksi
ruokavirsi. Tällöin muistohetki vietetään aterian ja kahvien välissä. Mikäli
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kyseessä on kahvitilaisuus, muistohetki vietetään ensimmäisten kupillisten
jälkeen.
Muistohetki alkaa virrellä. Sitä seuraa adressien lukeminen, josta
huolehtivat omaiset. Lukemiseen on hyvä osallistua ainakin kahden henkilön,
joista toinen voi antaa valmiiksi avatun adressin lukijalle heti tämän saatua
edellisen luetuksi. Toisen virren jälkeen on tilaisuus muistojen jakamiseen.
Tarpeen mukaan puheenvuorojen välissä lauletaan virsiä tai on muuta ohjelmaa.
Lopuksi pappi pitää päätösrukouksen. Muistohetkeen on siis valittava ainakin
kolme virttä.
Muistohetken jälkeen muistotilaisuus jatkuu yhdessäololla.
Kuolleitten kiitos
Kuolleitten kiitos tarkoittaa juuri poisnukkuneiden muistamista seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa. Pääsääntöisesti heidät liitetään
seuraavan sunnuntain messun esirukoukseen. Mikäli siunaaminen on sunnuntaina,
kuolleitten kiitos voi olla jo aamun messussa.
Sielunhoito
Pappi ja diakoni ovat käytettävissänne tuntiessanne haluavanne keskustella
läheisen kuoleman esiin nostamista tunteista ja käytännön asioistakin. Pappiin
yhteys syntyy viimeistään siunauskeskustelussa, diakoniin voi ottaa yhteyden
esim. puhelimitse.
Kerran vuodessa seurakunnassamme järjestetään sururyhmä, johon kutsu
lähetetään edeltävän vuoden aikana omaisensa menettäneille.
Pyhäinpäivän messussa luetaan edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneiden seurakuntalaisten nimet ja heille sytytetään kynttilä.
Hautapaikka
Sauvon tai Karunan hautausmailla sijaitsevan haudan voi lunastaa
uudelleen aikaisintaan 25 vuoden jälkeen. Uudelleenlunastushinta vuonna 2016 on
175 euroa, jolla haudan hallinta-aika jatkuu 25 vuodella. Paimiossa sijaitsevan
tunnustuksettoman hauta-alueen uudelleenlunastuskäytännöstä määrää Paimion
seurakunta.
Ulkopaikkakuntalaisille myydään vain 25 vuoden hautapaikkoja Sauvon ja
Karunan hautausmailta. Tunnustuksettoman hauta-alueen käytöstä muiden kuin
paikkakuntalaisten osalta määrää Paimion seurakunta.
Kun olemassa olevan haudan hallinta-aikaa tulee hautaamisen yhteydessä
jatkaa, on samalla kertaa maksettava voimassa oleva paikkakuntalaisen tai
ulkopaikkakuntalaisen hautapaikkamaksu haudan jokaisesta hautapaikasta sen
mukaan, aiheutuuko hallinta-ajan jatkaminen paikkakuntalaisen vai
ulkopaikkakuntalaisen hautaamisesta. Mikäli hautaoikeusaikaa joudutaan
hautauksen yhteydessä jatkamaan, jäljellä olevaa aiempaa lunastusaikaa
hyvitetään maksuissa. Hautaoikeuden haltijat voivat myös pyytää haudan
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pienentämistä ja luopua korvauksetta osasta siihen kuuluneista hautapaikoista.
Tässä tapauksessa heidän tulee ennen hautaamista huolehtia siitä, että
muistomerkit ovat vain heidän hallintaansa jäävien hautapaikkojen päällä.
Paikkakuntalaisilla tarkoitetaan niitä, joille Sauvo-Karunan seurakunta on
Hautaustoimilain perusteella velvollinen osoittamaan hautasijan.
Kirkkoneuvoston 4.2.2009 antamat ja 3.11.2010 tarkemmat ohjeet
hautalunastuslaskutuksia varten ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla.
Halutessanne saatte niistä paperikopion.
Hautapaikkamaksut 2016
Kirkkolain mukaan seurakunnan tulee periä maksu hautapaikoista.
Hautapaikkamaksuissa ja hautaustoimen maksuissa on oma hinnoittelunsa niille,
joille seurakunta on velvollinen osoittamaan hautasijan (heistä käytetään
seurakuntamme hinnoittelussa nimitystä 'paikkakuntalainen'), ja oma
hinnoittelunsa muille ('ulkopaikkakuntalainen').
Hautapaikkamaksuja ei peritä sotiemme veteraaneilta, ei myöskään heidän
puolisoiltaan eikä leskiltään. Poikkeus ei koske avopuolisoa.
Sauvon ja Karunan hautausmailla
Hallinta-aika
paikkakuntalainen ulkopaikkakuntalainen
25 vuotta

200 €

50 vuotta
550 €
Tunnustuksettomalla hauta-alueella Paimiossa
Hallinta-aika
paikkakuntalainen

500 €
—
ulkopaikkakuntalainen

15 vuotta / arkkuhauta

900 €

—

15 vuotta / uurnahauta

250 €

—

15 vuotta / muistolehto

maksuton

—

30 vuotta / arkkuhauta

1800 €

—

30 vuotta / uurnahauta

500 €

—

30 vuotta / muistolehto

maksuton

—

Hautaustoimen maksut 2016
Haudan avauksen ja umpeen luonnin Sauvo-Karunan seurakunta ostaa
ulkopuoliselta urakoitsijalta, jonka perimät kustannukset peitetään pääosin
hautaustoimen maksuilla. Kirkkoneuvosto on päättänyt vuodeksi 2016 seuraavat
maksut:
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Haudan avaus ja umpeen luonti Sauvon ja Karunan hautausmailla
Sauvon ja Karunan hautausmailla
Paikkakuntalainen Ulkopaikkakuntalainen
Arkkuhauta
285 €
425 €
Uurnahauta
70 €
105 €
Muistolehto
40 €
60 €
Tunnustuksettomalla hauta-alueella
Arkkuhauta
400 €
Uurnahauta
150 €
Muistolehto
120 €
Mikäli vainajalla oli rintamasotilas-, rintamapalvelus- tai rintamatunnus ja hän oli
kuollessaan ollut kirjoilla Sauvossa, haudan avaamista ja peittämistä ei laskuteta.
Paikkakuntalaisella tarkoitetaan tässä päätöksessä niitä, joille SauvoKarunan seurakunta on velvollinen Hautaustoimilain perusteella osoittamaan
hautasijan.
Muut työt:
Seurakunnan työntekijät voivat harkintansa mukaan suorittaa vähäisiä
muistomerkin siirto- yms. töitä, joista laskutetaan omakustannushinta todellisten
kulujen mukaan.
Haudanhoito
Läheisensä haudan voi hoitaa itse, mutta on mahdollista tehdä seurakunnan
kanssa sopimus haudanhoidosta joko vuodeksi kerrallaan tai 10 tai 25 vuodeksi.
Vain vuosihoitohaudoille voi hankkia perushoidon lisäksi:
- Keväthoito (sisältää 3 orvokkia/rinnakkaishautapaikka)
- Syyshoito (sisältää 1 kanervan ja havut/rinnakkaishautapaikka)
- Äitienpäiväruusu
- Joulu- tai pyhäinpäiväkynttilän.
Sopimuksen tekoon voi ryhtyä puhelimitse. Monivuotisesta hoidosta
tehdään erillinen sopimus, yhden vuoden sopimus tulee voimaan, kun se on
maksettu. Haudanhoitosopimuksen tekemistä nopeuttaa, jos tietää hautapaikan
tarkan numeron. Haudanhoitosopimuksien tekemisistä huolehtii toimistonhoitaja.
Seurakunnalta ostettu hautainhoito alkaa vuosittain touko-kesäkuussa. Haudat
merkitään keväällä hoitotyyppiä osoittavilla värikilvillä.
Seurakunnan perimä haudanhoitomaksu kattaa seuraavat työt:
* hautojen kevätsiivous: havujen, kanervien, kynttilöiden yms. poistaminen haudoilta
* kukkapenkkien kääntäminen, mullan lisääminen ja lannoitus
* nurmikon paikkokylvöt ja kevätlannoitus
* rikkaruohojen torjunta
* hoitohaudoille yhdet kukat kesässä
— istutustyöt aloitetaan hallanvaaran vuoksi suhteellisen myöhään, kuitenkin viimeistään
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10.6.
— haudoilla istutushetkellä olevat “vanhat” kukat istutettaan kukkapenkkien reunoille tai
siirretään haudan viereen
— kukkien määrään vaikuttavat haudan hoitotyyppi ja hautasijojen lukumäärä
— kukkalajit ja -värit päätetään seurakunnassa
— toivomuksia kukkien suhteenvoi esittää ilmoittamalla niistä riittävän ajoissa etukäteen
seurakunnalle
* kukkien kastelu tarpeen mukaan
* ruohonleikkuu: ruohon saksitus kukkapenkin ja muistokiven vierestä
* kasvinsuojelukäsittelyt tarpeen mukaan
* kukkien nyppiminen säännöllisin väliajoin
* kuihtuneiden leikkokukkien poisto haudoilta tarpeen mukaan
* kukkien hoitolannoitukset
* kukkien poisto haudoilta syksyllä

Sopimus ei kata:
syyshavutusta
muistokiven suoristusta
muistokiven pesua
Haudanhoidon hinnat vuodelle 2016
Hoito- \ Rinnakkaisaika \ paikat

1

2

Kasteluhoito, 1 vuosi

3

4

40 €

40 €

40 €

40 €

115 €

129 €

140 €

152 €

10 vuotta

1 380 €

1 546 €

1 684 €

1 822 €

25 vuotta

8 030 €

8 994 €

9 797 €

10 600 €

32 €

36 €

39 €

42 €

keväthoito, 10 v

384 €

430 €

468 €

507 €

keväthoito, 25 v

2 235 €

2 503 €

2 726 €

2 950 €

32 €

36 €

39 €

42 €

syyshoito, 10 v

384 €

430 €

468 €

507 €

syyshoito, 25 v

2 235 €

2 503 €

2 726 €

2 950 €

1 vuosi

keväthoito, 1 vuosi

syyshoito, 1 vuosi

äitienpäiväruusu / kpl

20 €

joulu- tai pyhäinpäiväkynttilä / kpl

8€

- lisäkynttilä samalle haudalle

2€

.
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Seurakunnan tilojen käyttökorvaukset
Muistotilaisuus on mahdollista viettää Sauvon tai Karunan seurakuntatalossa.
Niiden käytöstä peritään seuraavat tilaisuuskohtaiset korvaukset (KN 10.12.2015
§ 128):
SAUVON KIRKKO JA KARUNAN KIRKKO
300 €
SAUVON SEURAKUNTATALO
Iso sali + pieni sali + keittiö
200 € / 350 €
Iso sali + keittiö
150 € / 263 €
Pieni sali + keittiö
70 € / 122 €
Päiväkerhotila
70 € / 122 €
KARUNAN SEURAKUNTATALO
80 € / 140 €
Kirkon käyttökorvausta ei peritä Sauvossa vakituisesti asuvien kirkollisista
toimituksista.
Tilavuokrat peritään todellisen käytön mukaan, jos on käytetty useampaa tilaa
kuin etukäteen on ilmoitettu. Tilojen käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan hyvissä
ajoin vuokratarpeen muutoksista. Tilojen valmistelu aiemmin kuin edellispäivän
toiminnan jälkeen edellyttää lupaa kirkkoherranvirastosta.
Tilavuokra peritään korotettuna, jos tilaisuus jatkuu vielä neljä tuntia ilmoitetun
alkamisajan jälkeen ja muistotilaisuus vielä viisi tuntia hautaan siunaamisen
alkamisen jälkeen. Korotus on 1/3 vuokrasta jokaiselta alkavalta tunnilta.
Jos vainaja ei kuollessaan ollut kristillisen kirkon jäsen, seurakuntatalon vuokra
peritään kalliimman vaihtoehdon mukaan.
Kirkon käyttö
Kirkon käyttö on maksuton hautaan siunaamisessa, jos Sauvo-Karunan seurakunta
on Hautaustoimilain nojalla velvollinen osoittamaan vainajalle hautasijan.
Muissa tapauksissa kirkon käytöstä tulee maksettavaksi 300 € käyttökorvaus.
Ulkopaikkakuntalainen vainaja
Sauvon ja Karunan ruumishuoneisiin ei saa tuoda ulkopaikkakuntalaisia vainajia
ennen kuin kirkkoherranvirasto vahvistaa, että hautapaikkaan ja/tai hautaan
siunaamiseen liittyvät kysymykset on sovittu Sauvo-Karunan seurakunnan kanssa.
Vuonna 2016 ulkopaikkakuntalaisen vainajan hautaan siunaamisesta peritään
myös kirkon vuokraa 300 €, vaikka hän olisi jossain elämänsä vaiheessa asunut
vakituisesti Sauvossa tai Karunassa.
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Jos vainaja ei kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon
Jos ihminen ei kuollessaan kuulunut evankelis-luterilaiseen kirkkoon, häntä
ei pääsääntöisesti siunata evankelis-luterilaisen kirkon järjestyksen mukaan
hautaan.
Muiden kirkkojen jäsenet
Muuhun kristilliseen kirkkoon tai yhteisöön kuuluneen vainajan voi
kyseisen kirkon tai yhteisön pappi siunata Sauvon tai Karunan kirkossa
hautaan. Pyynnöstä kirkkoherra voi avustaa tällaisessa toimituksessa ja
osallistua muistotilaisuuteen.
Kristilliseen kirkkoon kuulumaton
Kirkkoherra Elonheimo ei siunaa hautaan kristilliseen kirkkoon kuulumatonta kunnioittaakseen tämän uskonnollista vakaumusta ja vapautta, ellei
siunaamiseen ole erityisiä perusteita.
Mikäli kristilliseen kirkkoon kuulumaton vainaja halutaan saatella
hautaan kirkossa, tilaisuuden tulee olla sellainen, että siihen ei sisälly
kristinuskon vastaisia eikä kristillisen uskon kanssa ristiriidassa olevia
puheita eikä tapoja. (KJ 14:2).
Omaisten suruun seurakunta kuitenkin on valmis osallistumaan: on
mahdollista viettää yhdessä rukoushetki surussa ja omaiset ovat
tervetulleita sururyhmään sekä yksityiseen sielunhoitoon.
Kirkkoon kuulumattomien ulkopaikkakuntalaisten mahdollinen
hautaan siunaaminen tulee toimittaa ensi sijassa siinä seurakunnassa, jonka
alueella heillä on ollut vakituinen asunto kuolinhetkellä.
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SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA¤
Kirkkoherranvirasto avoinna ti, ke, pe klo 9–12 sekä ti 15–17
Sauvontie 46, 21570 SAUVO (Sauvon kirkon vieressä)
Puh.
(02) 4746 100 Fax
(02) 4730 222
Sähköposti:
sauvo.karuna@evl.fi
Kotisivu:
www.sauvo-karunanseurakunta.fi
kirkkoherra
Puh.
Sähköposti:

TT Kalle Elonheimo
044 7735881
kalle.elonheimo@evl.fi

kanttori
Eeva Moilanen
Puh.
044 7735882
Sähköposti:
eeva.moilanen@evl.fi
Sauvon kirkko
Puh.
(02) 4730 826
Seurakuntamestari
Tarmo Toikkanen
Puh.
044 7735886
Sähköposti:
tarmo.toikkanen@evl.fi
Kiinteistönhoitaja–suntio
Susanna Wasström
Puh.
044 7735887
sähköposti:
susanna.wasstrom@evl.fi
Diakoniatyöntekijä
Leena Hyvönen
Puh.
044 7735890
Sähköposti:
leena.hyvonen@evl.fi
Toimistonhoitaja
Anu Breilin
Puh.
(02) 4746100 (Kirkkoherranvirasto; vain palveluaikoina)
Sähköposti:
anu.breilin@evl.fi
Vuosilomasijaisten yhteystiedot ovat tarvittaessa tämän vihkon liitteenä. Papin ja
kanttorin vuosilomasijaisella on yleensä käytettävissään vakinaisen viranhaltijan
matkapuhelin.
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Hautajaisten muistilistaa

Hautaan siunaaminen
Sauvon / Karunan kirkossa

klo 10 / 13 /

Muistotilaisuus
Pitopalvelu
Kukkien lasku: haudalla / kirkossa ennen siunausta
Siunauskeskustelu papin kanssa
Neuvottelu kanttorin kanssa
Sanomakellot Sauvossa / Karunassa

klo 10.00

Kirkossa luettava Raamatunkohta:
Kirkkoon toivotut virret:
Muistotilaisuuteen toivotut virret:
Adressien lukijat:
Kuolleitten kiitos: sunnuntaina

.

. Sauvo klo 10 / Karuna klo 10.30

* Hautapaikka: onko jo? 25 vai 50 vuotta?
* Sukuselvitykset perunkirjoitusta varten
* Hautakivi
* Haudanhoito
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