Hautajaisjärjestelyopas
KIRKKO
PORISSA

Hautajaisten järjestäminen
Kuolema tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, joita pitää alkaa hoitaa surun keskellä. Omaiset voivat hautajaisjärjestelyissä tukeutua seurakunnan tukeen tai antaa järjestelyt hautaustoimiston
hoidettavaksi.
Seurakuntayhtymän Hautauspalveluissa järjestelyistä voi sopia joko
käymällä toimistossa tai puhelimitse.
Porin ev. lut. seurakuntayhtymän Hautauspalveluista varataan
siunaus-, hautaus-, uurnanlasku- ja tuhkausaika, siunauskappeli ja
hautapaikka sekä sovitaan muista hautauksen käytännön järjestelyistä. Samalla sovitaan myös siunauksen toimittavasta papista ja
kanttorista.
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
Kellarikuja 2
28120 PORI
Avoinna ma-pe klo 8.30–15.00
p. 040 713 0502
hautauspalvelut@porievl.fi
www.kirkkoporissa.fi J Hautauspalvelut

Myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata, jos omaiset sitä pyytävät. Mikäli vainaja ei kuulunut kirkkoon, omaisen tulee ottaa ensimmäiseksi yhteyttä sen seurakunnan pappiin, jonka alueella vainaja
on virallisesti asunut. Seurakuntatoimistoista voi tiedustella pappien yhteystietoja.
Kirkkoon kuulumattomalle vainajalle on mahdollista järjestää jäähyväistilaisuus, jossa vainajaa ei siunata. Jäähyväistilaisuus järjestetään Käppärän Ison kappelin sivuhuoneessa.

Hautauslupa
Hautaustoimisto toimittaa hautausluvan seurakunnalle. Jos omainen kuitenkin saa luvan itselleen, se tulee toimittaa Porin ev.lut.
seurakuntayhtymän Hautauspalveluihin. Hautauslupa tulee toimittaa Hautauspalveluille viimeistään silloin, kun vainaja siirretään
seurakunnan vainajien säilytystiloihin. Asioiden hoitaminen voidaan
kuitenkin aloittaa ennen hautausluvan saamista, mutta hautausta ja
tuhkausta ei voida suorittaa ilman tätä sairaalan antamaa asiakirjaa.

Saattohartaus
Saattohartaus vietetään vainajan omaisten pyynnöstä. Se pidetään
potilashuoneessa, sairaalan kappelissa tai kodissa. Rukoushetken
johtaa pappi, muu seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva
tai joku vainajan läheisistä.

Vainajan siirto ja näyttäminen
Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirtämisen seurakuntayhtymän säilytystiloihin. Vainajaa säilytetään siellä, kunnes siunaaminen
ja/tai tuhkaaminen toimitetaan.
Vainajan näytöstä tulee sopia hautaustoimiston kanssa.

Hautausmaksut
Hautapaikka- ja hautausmaksut ovat Porin Vanhaa hautausmaata
lukuun ottamatta samat kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän
hautausmailla. Mikäli vainaja ei asunut Porin ev.lut. seurakuntayhtymän alueella, maksut määräytyvät eri hinnaston mukaan.
Hautapaikka- ja hautausmaksuista päättävät Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto.
www.kirkkoporissa.fiJPerhejuhlatJHautajaisetJHautaushinnasto

Siunausaika ja -paikka
Siunaus toimitetaan kappelissa, kirkossa tai haudalla.
Käppärän hautausmaalla on käytettävissä Iso siunauskappeli, jossa
on tilaa noin 130 hengelle sekä Pieni siunauskappeli, jossa on istumapaikkoja 40 henkilölle. Metsähautausmaan Metsäkappelissa on
tilaa noin 100 henkilölle. Reposaarella ja Ahlaisissa, Pomarkussa,
Noormarkussa ja Lassilassa siunaus toimitetaan tavallisesti kirkossa. Laviassa kirkossa tai kappelissa.
Siunaus- ja hautausajat
(Käppärä ja Metsäkappeli)
• tiistai–torstai klo 10.00, 11.30 ja 13.00, kaikki kappelit
• perjantai ja lauantai klo 10.00, 11.30, 13.00 ja 14.30 Iso kappeli ja
Metsäkappeli
• perjantai ja lauantai klo 10.00, 11.30 ja 13.00, Pieni kappeli
Siunaus- ja hautausajat
(Reposaari, Ahlainen, Noormarkku, Pomarkku, Lassila, Lavia)
• tiistaista lauantaihin
Uurnanlasku
Käppärä ja Metsähautausmaa
• tiistai-torstai klo 10.00, 11.30 ja 13.00
• perjantai-lauantai klo 10.00, 11.30, 13.00 ja 14.30
Vanha hautausmaa
• tiistai-perjantai klo 10.00, 11.30 ja 13.00
• parillisen viikon lauantai klo 13.00, 13.30 ja 14.00
Siunauksia ja hautauksia ei toimiteta pyhäpäivinä, joulu- ja juhannusaattona eikä pääsiäislauantaina.
Seurakunta toimittaa uurnan kaikille Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmaille.

Muualle kuin Porin hautausmaille krematoriosta luovutetaan uurnia
ajanvarausperiaatteella.
Porin krematorio sijaitsee Käppärän hautausmaalla Ison kappelin
tiloissa osoitteessa Kellarikuja 2, 28120 Pori.
Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–15.00, puh. 040 713 0502.
Uurnanluovutuksia voi varata seuraavista ajoista:
• maanantai-torstai klo 8.30-14.30
• perjantai klo 9.00, 9.15, 9,30 ja 9.45
• lauantai klo 8.30, 8.45, 9.00 ja 9.15

Hautaustavan valinta
Hautaus voidaan toimittaa joko arkku-, uurna- tai tuhkahautauksena.
Seurakunta huolehtii hautakiven poissiirrosta (arkkuhautaus), haudan kaivuusta, peittämisestä ja kunnostamisesta. Hauta- ja reunakivien paikalleen laittamisesta huolehtivat omaiset, samoin kukkien poistosta. Uutta hautapaikkaa voi käydä katsomassa etukäteen,
näyttämisestä sovitaan ottamalla yhteyttä hautausmaan työnjohtajaan.
Arkkuhautauksessa kantajat kantavat arkun kappelista ulkona
odottavaan saattovaunuun, jolla arkku kuljetetaan vahtimestarin
johdolla haudalle.
Omaiset sopivat keskenään kantajista (6 kantajaa) ja kantajien järjestyksestä. Yleensä lähimmät omaiset ovat vainajan pääpuolella.
Päätösvirren jälkeen kantajat asettuvat arkun molemmin puolin katse oveen päin. He ovat päällysvaatteissa ja pitävät lakin päässään.
Arkkuhautauksessa kukat lasketaan perinteisesti haudalla. Haudan päälle on laitettu suojakansi, jolle kukkalaitteet lasketaan.
Uurna- ja tuhkahautauksessa arkku jää siunaustilaisuuden jälkeen
kappeliin. Siunauksen jälkeen hautaustoimisto, poikkeuksena Käp-

pärän Iso kappeli, jossa siirto tapahtuu vahtimestarin toimesta, siirtää arkun säilytystiloihin odottamaan tulevaa tuhkausta. Omaisille
ei ilmoiteta erikseen, kun vainaja on tuhkattu. Tuhka on haudattava
vuoden kuluessa tuhkauksesta.
Uurnanlaskussa ovat mukana vainajan omaiset ja vahtimestari. Jos
omaiset haluavat papin mukaan uurnanlaskuun, siitä pitää erikseen
sopia kyseisen papin kanssa. Omaiset saavat halutessaan peittää
uurnahaudan itse.
Muistolehtoon vainajan tuhka haudataan nimettömänä ilman uurnaa
seurakunnan toimesta. Omaiset eivät voi olla mukana hautauksessa.
Muistolehdon nimettömyyteen kuuluu myös se, että tuhkan paikkaa
ei kerrota. Leikkokukkia ja kynttilöitä voi tuoda muistolehdon yhteiselle muistomerkille. Siunauksen jälkeen on hyvä ottaa kortit ja nauhat talteen, koska kukkalaitteita ei voi viedä muistolehtoon eikä niitä säilytetä seurakunnan tiloissa. Seurakunta hoitaa muistolehdon
kunnossapidon. Nykyään yhä useammin omaiset laskevat kappelissa ruusun tai kukkakimpun, jonka he voivat viedä siunauksen jälkeen
muistolehtoon maljakkoon tai muistotilaisuuteen.

Tuhkan sirottelu vesi- tai maa-alueelle
Tuhka voidaan haudata tai sirotella myös muualle kuin hautausmaalle. Paikalle ei kuitenkaan saa sijoittaa muistomerkkiä.
Kun tuhka sirotellaan omalle vesi- tai maa-alueelle, hautauspalveluille tulee toimittaa etukäteen kopio kiinteistörekisteriotteesta. Kiinteistötunnuksen voi ilmoittaa myös joko puhelimitse tai sähköpostilla. Jos tuhka sijoitetaan muualle kuin omalle maa- tai vesi-alueelle
tarvitaan alueen haltijan tai omistajan kirjallinen suostumus.
Porin kaupunki on osoittanut tuhkan sirotteluun vesialueen, joka
sijaitsee Pohjanlahdella, Mäntyluodossa. Vesialue on noin 53 ha ja
etäisyys rannasta on noin 250 metriä. Porin kaupunki on päättänyt,
että kaupungin muille vesi- tai maa-alueille ei anneta lupaa haudata. Krematoriolle riittää ilmoitus siitä, että vainajan tuhka sirotellaan
kaupungin osoittamalle merialueelle.

Tuhkan noudosta sovitaan etukäteen Hautauspalveluiden toimistossa.

Siunaustilaisuus
Siunaus kappelissa kestää noin puoli tuntia. Tilaisuuden ohjelmasta
sovitaan siunauksen toimittavan papin ja musiikista kanttorin kanssa. Hengellinen musiikki sopii tilaisuuden luonteeseen. Siunaustilaisuus aloitetaan alkusoitolla, jonka jälkeen seuraavat virsi, siunaus,
virsi ja päätössoitto. Vahtimestari huolehtii käytännön järjestelyistä
sekä siunaustilaisuuden että saaton ohjauksesta.

Kuolleena syntyneen lapsen
siunaus ja hautaus
Kun menetys tapahtuu raskausviikolla 22 tai sen jälkeen, hautaamisessa toimitaan samoin kuin aikuisenkin vainajan kohdalla.
Vanhemmat saavat halutessaan toimia samalla tavalla myös alle
22-raskausviikolla menetettyjen lasten kohdalla. Mikäli vanhemmat
eivät näin tee, sairaala tuo pienokaisen hautausmaan krematorioon
tuhkattavaksi. Tuhka haudataan nimettömänä muistolehtoon.
Vanhemmat tai muut omaiset voivat myös itse tuoda arkun Käppärän hautausmaalle vainajien säilytystiloihin. Tuontiajankohdasta sovitaan etukäteen Hautauspalveluiden kanssa.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa. Tila
varataan Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Hautauspalveluista. Muistotilaisuuden voi pitää myös kotona tai muussa sopivassa paikassa.
Tilaisuuteen voi pyytää siunauksen toimittanutta pappia ja kanttoria, tästä tulee sopia heidän kanssaan.
Tummasävyinen vaatetus on tilaisuuden luonteeseen sopiva.

Kukat
Arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan perinteisesti haudalla.
Hautajaiskukka voi olla kukkalaite, seppele, kimppu tai yksittäinen
kukka.
Uurna- ja tuhkahautauksessa kukkalaitteet lasketaan kappelissa.
Siunaustilaisuuden jälkeen omaiset vievät kukkalaitteet haudalle.
Muistolehtoon ja Vanhalle hautausmaalle ei ole mahdollista viedä
kukkalaitteita, koska niille ei ole siihen tarkoitteua paikkaa. Nykyään
yhä useammin omaiset laskevat kappelissa ruusun tai kukkakimpun, jonka voi viedä siunauksen jälkeen muistolehtoon tai Vanhalle
hautausmaalle maljakkoon. Jos omaisilla ei ole paikkaa, jonne kukkalaitteet voisi viedä, heidän tulee siunaustilaisuuden päätyttyä ottaa kortit ja nauhat itselleen, koska kukkia ei säilytetä seurakunnan
tiloissa.
Omaiset huolehtivat haudalle laskettujen siunauskukkien poistosta.
Seurakunnalla on oikeus poistaa kukat kesällä 14 vrk:n ja talvella 30
vrk:n kuluttua hautauksesta.

Alba
Alban käyttöä suositaan varsinkin tuhkauksissa. Arkun peittävä alba
kuvastaa ihmisten samanarvoisuutta viimeisellä matkalla.
Alba laitetaan arkun päälle ennen saattoväen saapumista. Alban
päälle laitetaan hiekkaliina. Kukkalaitteet lasketaan arkun sivuille
asetetuille tasoille. Alban päälle ei voi laittaa kukkia, ei myöskään
arkkulaitetta.
Alban voi varata samalla, kun sovitaan hautauksesta. Alban käytöstä
ei peritä maksua.

Suruliputus
Siunauspäivä on liputuspäivä. Ennen siunauksen alkua lippu vedetään puolisalkoon. Kun vainajan siunaustilaisuus on päättynyt, lippu
nostetaan ylös loppupäiväksi. Näin ylhäällä oleva lippu osoittaa kunniaa vainajalle.

Hautausmaat
Hautauspaikan näytöistä ja hautakiviasioista sovitaan työnjohtajan
kanssa:
Käppärän hautausmaa ja Vanha hautausmaa:
työnjohtaja Teemu Kiviharju, p. 0400 309 745
Ahlaisten uusi ja vanha hautausmaa, Reposaaren hautausmaa, Metsähautausmaa, Pomarkun hautausmaa, Noormarkun hautausmaa ja
Lassilan hautausmaa ja Lavian hautausmaa:
työnjohtaja Johanna Jokinen, p. 0400 309 758
Kaikilla Porin ev.lut. seurakuntayhtymän hautausmailla on hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa, uusia arkku- ja uurnahautoja sekä muistolehto.
Poikkeuksena Vanha hautausmaa, jossa vain uusia uurnahautoja.
Tunnustukseton hauta-alue löytyy Metsähautausmaalta, Lavian hautausmaalta sekä Pomarkun hautausmaalta.
Lattomeren hautausmaan toiminnasta ja käytöstä vastaa Lattomeren rukoushuoneyhdistys, yhteystiedot Länsi-Porin seurakuntatoimistosta.

Hautakivi
Seurakunnalle palautuneita hautakiviä annetaan uusiokäyttöön.
Niitä voi tiedustella hautausmaiden työnjohtajilta. Uudesta muistomerkistä laaditaan suunnitelma ja se on hyväksytettävä työnjohtajalla ennen muistomerkin valmistuksen aloittamista ja asentamista.
Muistomerkkisuunnitelman ja sen hyväksyttämisen hoitaa muistomerkin valmistaja. Hautamuistomerkki voidaan asentaa vasta hautakummun (arkkuhautaus) tasauksen jälkeen.
Kiviliikkeillä on tiedossaan eri hautausmaiden muistomerkkiohjeet.
Haudalla olevat hautamuistomerkit siirretään syrjään ennen arkkuhautausta. Seurakunta laskuttaa siirron hautauslaskussa. Hautauksen jälkeen omainen tai valitsemansa kiviliike huolehtii muistomerkkien paikalleen asentamisesta.

Haudan hallinta ja hoito
Sekä arkku- että uurnahaudoissa hautaoikeus luovutetaan 25 vuoden määräajaksi.
Kun hautaus tulee jo suvun hallussa olevaan hautaan, jatketaan hallinta-aikaa niin, että se on voimassa vainajan koskemattomuusajan
25 vuotta.
Kaikkien hautausmaiden hautojen hallintaa ja hautojen hoitosopimuksia koskevat asiat hoidetaan Hautauspalveluissa.
Haudan hoito eli siistinä pitäminen on hautaoikeuden haltijan vastuulla. Haudan voi hoitaa itse tai antaa seurakuntayhtymän hautainhoitorahaston tehtäväksi.
Kukkahoidon järjestäminen ei ole välttämätöntä. Tärkeintä on huolehtia haudalla mahdollisesti olevan muistomerkin kunnosta niin,
että se on turvallinen ja tukevasti asennettu.

Seurakuntatoimistot
Seurakuntatoimistosta varataan kirkot siunaustilaisuutta varten
(Keski-Porin kirkko, Teljän kirkko, Ruosniemen kirkko, Pihlavan kirkko, Väinölän kirkko)
Keski-Porin seurakunta
Hallituskatu 9 b 28100 PORI
Avoinna ma–ke ja pe klo 8.30–15, to klo 8.30–17.
p. 044 7309 636 / 044 7309 637 – keski-pori@evl.fi
Länsi-Porin seurakunta
Liikastentie 28 28610 PORI
Avoinna ma–to klo 9–14
p. 044 7309 655 – lansi-pori@evl.fi
Meri-Porin seurakunta
Pihlavan kirkkotie 5 28800 PORI
Avoinna ma–pe klo 9–12.
p. 044 7309 660 – meri-pori@evl.fi
Noormarkun seurakunta
Vanha Vaasantie 8 29600 NOORMARKKU
Avoinna ke klo 9-14
p. 044 7309 700
Lavian toimipiste
Tampereentie 30-32 38600 LAVIA
Avoinna ma klo 9-15 ja pe klo 9-12
Porin Teljä
Hallituskatu 9 b 28100 PORI
Avoinna ma–ke ja pe klo 8.30–15, to klo 8.30–17.
p. 0447 309 666 – porintelja@evl.fi

Sote-alueen seurakuntien
yhteystiedot
Eurajoki
Luvian palvelupiste
Pappilantie 2 29100 LUVIA
Avoinna ma ja to klo 9–12
puh. 0400 811 189
eurajoen.seurakunta@evl.fi

Ulvila
Pappilantie 7A 28400 ULVILA
Avoinna ma–ti, to klo 9–13
puh. (02) 535 0600
ulvila.srk@evl.fi

Merikarvia
Kauppatie 50 29900 MERIKARVIA
Avoinna ma–ke klo 9–12
puh. (02) 5512 300
merikarvian.seurakunta@evl.fi

Sairaalateologit
Satakunnan keskussairaala
p. 044 730 9695

Porin kaupunginsairaala
p. 0400 309 814

Virkatodistus ja sukuselvitys
Porin aluekeskusrekisteri
Hallituskatu 9 B, 28100 Pori
avoinna ma-pe 9-15
puhelin 044 730 9605
porinaluekeskusrekisteri@evl.fi
Virkatodistuksesta käy ilmi henkilön perustiedot sekä siviilisääty ja
seurakuntatieto.
Sukuselvitysmuotoisella virkatodistuksella todistetaan henkilön
puoliso, perilliset ja muuttotiedot. Sukuselvitysmuotoista virkatodistusta tarvitaan esimerkiksi perunkirjoituksissa.
Mikäli henkilö ei ole kuulunut Suomen ev. lut. seurakuntaan, todistus
tulee tilata Digi- ja väestövirastosta.

Sururyhmät
Sururyhmä tarjoaa paikan kuolemaan liittyville tunteille ja ajatuksille. Seurakunnat järjestävät omaisille ja läheisille sururyhmiä. Tapaamisia on yleensä vähintään viisi kertaa. Ryhmiä ohjaa yleensä diakoniatyöntekijä tai pappi.
Sururyhmistä voi tiedustella seurakuntatoimistoista ja niistä ilmoitetaan verkkosivuillamme kirkkoporissa.fi

HAUTAUSVARAUSPOLKU
PORIN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ

Porin ev.lut. seurakuntayhtymällä on yhteinen Hautauspalveluiden
toimisto.
Valtuutettu toimisto voi hoitaa sovittuja hautausjärjestelyjä omaisen
puolesta.
Yhdellä lomakkeella omainen voi antaa mm. omat -ja vainajan tiedot,
valita siunauspaikan listalta sekä antaa luvan vainajan nimen lukuun ja
julkaisuun.
Lomakkeen tiedot voi antaa puhelimitse – se täytyy kuitenkin lopulta
allekirjoittaa, sillä se toimii hautaussopimuksena.

Yhteys seurakuntayhtymään

Hautausvaraus Hautauspalveluista.

Yhteys hautaustoimistoon

Palvelusopimus tehdään – sovitaan henkilötietojen käsittelystä.

Siunaustilaisuuden valmistelu

Siunauskeskustelu papin kanssa,
sovitaan mm. musiikista ja muusta mahdollisesta ohjelmasta.

Siunaustilaisuus

Tilaisuus toimitetaan käsikirjan mukaan, ja se kestää noin puoli tuntia.

Kukat

Arkkuhautauksessa omaiset laskevat kukat haudalla siunaustilaisuuden
jälkeen.

Muistotilaisuus

Muistotilaisuuden ollessa seurakunnan tiloissa, tulee vahtimestarin
tietoon saattaa tilaajan yhteystiedot, tilaan liittyvät toiveet sekä
hautaustoimiston nimi ja arvio väkimäärästä.

Vainaja ei kuulu
kirkkoon

Vainaja kuuluu
kirkkoon
Hautausvaraus

Hautauspalveluiden toimistosta
Kellarinkuja 2, Käppärän hautausmaalla.
040 713 0502
ma–pe klo 8.30-15

Yhtey
seurak s
un
jonka a taan,
lue
vainaja ella
asui.

Valtuutettu toimisto voi hoitaa
järjestelyitä omaisen puolesta.
hautauspalvelut@porievl.fi

Tilaajan tiedot

kirjataan erilliselle sopimukselle ja allekirjoitetaan.

Vainajan tiedot
• Nimi
• Henkilötunnus
• Tieto kirkkoon
kuulumisesta

Luvat
• Lupa hautaamiseen.
• Lupa nimen
lukemiseen kirkossa.
• Lupa nimen julkaisemiseen lehdessä.

Siunauspaikka listalta Aikoja ti–la
varaa vähintään 9 pv. ennen siunaustilaisuutta
Hautauksia ei toimiteta

joulu- ja juhannusaattona, loppiaisena,
pääsiäislauantaina, helatorstaina eikä pyhäinpäivänä.

Hautaustavan valinta

vainajan toiveita kunnioitettava.
Selvitys oikeudesta sukuhautaan.
Tuhkatessa ajanvaraus krematorioon. Yleensä
tuhkaus tehdään seuraavalla viikolla siunauksesta.

Muistotilaisuus

sovitaan samalla kuin
siunauksestakin.
Vahtimestari avaa
tilojen ovet omaisille
tai pitopalvelulle.

Laskutus

Hautauspalvelut
laskuttaa
hautauksen
jälkeen.

Kansikuva: Porin ev.lut. seurakuntayhtymän kuva-arkisto
Takakannen pikkukuvat: Pixabay

Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani,
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu.
Ennen kuin olin elänyt päivääkään,
olivat kaikki päiväni jo luodut.
Psalmi 139:16

