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Hautajaisten järjestäminen
Kuolema tuo mukanaan monia käytännön järjestelyjä, joita pitää alkaa hoitaa surun keskellä. Järjestelyt voi tehdä itse tai ne voi antaa hautaustoimiston hoidettaviksi.
Seurakuntayhtymän Hautauspalveluissa järjestelyistä voi sopia joko käymällä toimistossa tai puhelimitse.
Porin ev. lut. seurakuntayhtymän Hautauspalveluista varataan siunaus-,
hautaus- ja tuhkausaika, siunauskappeli ja hautapaikka sekä sovitaan
muista hautauksen käytännön järjestelyistä. Myös kaikkien hautausmaiden
haudanhoidoista sovitaan Hautauspalveluissa.
Porin ev.lut. seurakuntayhtymä
Hautauspalvelut
Kellarikuja 2
28120 PORI
Avoinna ma-pe klo 8.30–15.00
puh.
0400 309 779 ja 0400 309 782
www.porievl.fi > Hautauspalvelut

Meri-Porin seurakunnassa sovitaan Ahlaisten ja Reposaaren kirkossa tapahtuvasta siunauksesta sekä varataan muistotilaisuuspaikka. Seurakuntatoimiston yhteystiedot löytyvät tämän oppaan takaosasta. Tuhkaus- ja uurnanlaskuaika varataan Hautauspalveluiden toimistosta.
Pappi ja kanttori varataan vainajan seurakunnasta omaisen toimesta.
Seurakunta toimittaa uurnan Porin Vanhalle hautausmaalle, Metsähautausmaalle, Ahlaisten, Reposaaren, Noormarkun, Lassilan ja Lavian hautausmaille uurnanlaskua varten.
Porin krematorio sijaitsee Käppärän hautausmaalla Ison kappelin tiloissa
osoitteessa Kellarikuja 2, 28120 Pori.
Toimisto on avoinna ma–pe klo 8.30–15 puh. 0400 309 778
Muualle kuin Porin hautausmaille krematoriosta luovutetaan uurnia
ajanvarausperiaatteella.
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Uurnanluovutuksia voi varata seuraavista ajoista:
ma – to
klo 8.30–15.00
perjantai
klo 9.00, 9.15, 9.30 ja 9.45
lauantai
klo 8.30, 8.45, 9.00 ja 9.15
Hautapaikan näytöistä ja hautakiviasioista
sovitaan työnjohtajan kanssa:
• Käppärän hautausmaa ja Vanha hautausmaa
työnjohtaja Esa Palomäki puh. 0400 309 745
• Ahlaisten uusi ja vanha hautausmaa
Reposaaren hautausmaa
Metsähautausmaa
Noormarkun ja Lassilan hautausmaat
työnjohtaja Johanna Jokinen puh. 0400 309 758
• Lavian hautausmaat
Soili Markkula puh. 044 7310 209
Hautausmaksuista päättävät Porin seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto.

Hautauslupa
Kaupunginsairaala toimittaa hautausluvan seurakunnalle. Keskussairaalan
ja ulkopaikkakuntalaisten luvat toimittaa hautaustoimisto. Jos omainen
kuitenkin saa luvan itselleen, se tulee toimittaa Porin ev.lut. seurakuntayhtymän Hautauspalveluihin. Asioiden hoitaminen voidaan kuitenkin aloittaa ennen hautausluvan saamista, mutta hautausta ja tuhkausta ei voida
suorittaa ilman tätä sairaalan antamaa asiakirjaa.

Saattohartaus, vainajan siirto ja näyttäminen
Omaiset voivat pyytää sairaalateologia tai seurakunnan pappia pitämään
saattohartauden ennen vainajan siirtoa sairaalasta.
Hautaustoimisto huolehtii vainajan siirtämisen Käppärän hautausmaan
säilytystiloihin, joka sijaitsee Ison siunauskappelin yhteydessä tai Noormarkun säilytystilaan, joka sijaitsee kirkon vieressä. Vainajaa säilytetään siellä
kunnes tuhkaaminen tai hautaaminen toimitetaan.
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Vainajan näytöstä tulee sopia hautaustoimiston (ei seurakunnan) kanssa.

Siunausaika ja -paikka
Siunaus- ja hautausajat:

tiistai–torstai
perjantai
lauantai

klo 10–14
klo 10–13
klo 10–14

Hautauksia ei toimiteta joulu- ja juhannusaattona, loppiaisena, pääsiäislauantaina, helatorstaina eikä pyhäinpäivänä. Siunaus voidaan toimittaa
kappelissa, kirkossa tai haudalla.
Käppärän hautausmaalla on käytettävissä Iso siunauskappeli, jossa on tilaa noin 130 hengelle sekä Pieni siunauskappeli, jossa on istumapaikkoja
40 henkilölle. Reposaarella ja Ahlaisissa, Noormarkussa ja Lassilassa siunaus toimitetaan tavallisesti kirkossa. Metsähautausmaan Metsäkappelissa on
tilaa noin 100 henkilölle.

Hautaustavan valinta
Hautaus voidaan toimittaa joko arkku-, uurna- tai tuhkahautauksena. Seurakunta huolehtii hautakiven poissiirrosta (arkkuhautaus), haudan kaivuusta, peittämisestä ja kunnostamisesta. Omaiset voivat halutessaan peittää
uurnahaudan itse. Hauta- ja reunakivien paikalleen laittamisesta huolehtivat omaiset, samoin kukkien poistosta. Hautapaikkaa voi käydä katsomassa
etukäteen, näyttämisestä sovitaan ottamalla yhteyttä hautausmaan työnjohtajaan (kts. edellinen sivu).
Arkkuhautauksessa kantajat kantavat arkun kappelista ulkona odottavaan
saattovaunuun, jolla arkku kuljetetaan vahtimestarin johdolla haudalle.
Arkkuhautauksessa kukat lasketaan perinteisesti haudalla. Haudan päälle
on laitettu suojakansi, jolle kukkalaitteet lasketaan. Jos kukat erityisestä
syystä lasketaan kappelissa, on tarvittavasta lisäajasta sovittava etukäteen
Hautauspalveluiden kanssa.
Uurna- ja tuhkahautauksessa arkku jää siunaustilaisuuden jälkeen kappeliin. Siunauksen jälkeen vahtimestari siirtää arkun säilytystiloihin odottamaan tulevaa tuhkausta.
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Uurnanlaskussa ovat mukana vainajan lähimmät omaiset. Jos omaiset haluavat papin mukaan uurnan laskuun, siitä pitää erikseen sopia kyseisen
papin kanssa.
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.

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

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa. Tila varataan
siitä seurakunnasta, johon vainaja kuollessaan kuului. 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.
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Kuolleena syntyneen lapsen siunaus ja hautaus
Yli 12-viikkoinen ja/tai tunnistettavassa muodossa oleva kuolleena syntynyt voidaan tuoda sairaalan toimenpiteiden jälkeen Käppärän hautausmaan krematorioon tuhkattavaksi. Tuhka haudataan nimettömänä muistolehtoon.
Vanhempien toivomuksesta yli 22-viikkoiselle tai yli 500 g painavalle lapselle voidaan siunaaminen ja hautaaminen toimittaa samalla tavalla kuin
kuolleena syntyneelle lapselle. Tällöin käytännön järjestelyt hoidetaan,
kuten oppaan alkuosassa neuvotaan.
Vanhemmat tai muut omaiset voivat myös itse tuoda arkun Käppärän hautausmaalle vainajien säilytystiloihin.

Kukkalaitteet
Arkkuhautauksessa kukkalaitteet lasketaan perinteisesti haudalla.
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.

Hautakivi
Muistomerkeistä laaditaan suunnitelma ja se on hyväksytettävä työnjohtajalla ennen muistomerkin valmistuksen aloittamista ja asentamista. Muis-
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tomerkkisuunnitelman ja sen hyväksyttämisen hoitaa muistomerkin valmistaja. Hautamuistomerkki voidaan asentaa vasta hautakummun (arkkuhautaus) tasauksen jälkeen.
Kiviliikkeillä on tiedossaa eri hautausmaiden muistomerkkiohjeet. Haudalla
olevat hautamuistomerkit siirretään syrjään ennen arkkuhautausta. Seurakunta laskuttaa siirron hautauslaskussa. Hautauksen jälkeen omainen huolehtii muistomerkkien paikalleen asentamisesta.

Alba
Lähes tuhatvuotista perinnettä elvytetään monissa seurakunnissa. 1100- luvulta suomalaiseen hautajaisperinteeseen kuuluneen kirkkotekstiilin käyttö
vä-heni, kun arkkujen koristelu ja materiaaleihin panostamien lisääntyi
1800-luvun lopussa. Nyt vanhaa perinnettä elvytetään monissa seurakunnissa. Arkun peittävä juhlava alba mahdollistaa entistä edullisempien ja
ekologisempien arkkujen käytön. Alban käyttöä suositaan varsinkin tuhkauksissa. Arkun peittävä alba kuvastaa ihmisten samanarvoisuutta viimeisellä matkalla. Porin seurakuntiin alba hankittiin vuonna 2005 seurakuntalaisten pyynnöstä.
Alban voi varata samalla, kun sovitaan hautauksesta. Alban käytöstä ei
peritä maksua.
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. Symbolisesti
vaalea arkkupeite on jatkoa muille kirkollisille vaatteille; kastemekolle ja
rippialballe. Omien albojen valmistaminen on mahdollista, näin albasta
tulisi osa sukuperinnettä samoin kuin suvussa kiertävästä kastemekostakin.

Suruliputus
Hautauspäivä on liputuspäivä. Ennen siunauksen alkua lippu vedetään
puolisalkoon. Kun vainajan siunaus- ja hautaustilaisuus on päättynyt, lippu nostetaan ylös loppupäiväksi. Näin ylhäällä oleva lippu osoittaa kunniaa vainajalle.
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Tuhkan sirottelu merialueelle Porissa
Porin kaupunki on perustanut seurakunnan aloitteesta vuonna 2006 Poriin
oman merialueen tuhkan sirottelua varten. Alue 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.
Uurnan noudosta sovitaan etukäteen Hautauspalveluiden toimistossa (s. 4)

Hautausmaat
Ahlaisten vanha hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
Ahlaisten uusi hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkkuhaudoissa
▪ uusia arkkuhautoja
▪ uusia uurnahautoja
▪ muistolehto
Käppärän hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
▪ uudelleen käyttöönotettuja arkku- ja uurnahautoja
▪ muistolehto
Lavian kirkkohautausmaa
▪ uusia arkku- ja uurnahautoja
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
Lavian kappelihautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
Lassilan hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
▪ uusia arkku- ja uurnahautoja
▪ muistolehto
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Noormarkun hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
▪ uusia arkku- ja uurnahautoja
▪ muistolehto
Porin Metsähautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
▪ uusia arkku- ja uurnahautoja
▪ muistolehto
▪ tunnustukseton hauta-alue
Porin vanha hautausmaa
▪ Uusia uurnahautapaikkoja
Reposaaren hautausmaa
▪ hautapaikkoja entisissä arkku- ja uurnahaudoissa
▪ uusia arkku- ja uurnahautoja
▪ muistolehto
Tiedustelut: työnjohtaja, kts. s 4

Lattomeren hautausmaan toiminnasta ja käytöstä vastaa Lattomeren
rukoushuoneyhdistys, yhteystiedot Länsi-Porin seurakuntatoimistosta.

Seurakuntatoimistot
Seurakuntatoimistossa sovitaan siunauksen toimittavasta papista ja kanttorista sekä varataan tarvittaessa kirkko ja muistotilaisuuden pitopaikka.
Samoin sovitaan muistokellojen soitosta ja suruliputuksesta.
Keski-Pori
Hallituskatu 9 b 28100 PORI
Avoinna ma–pe klo 8.30–15, to klo 8.30–17
puh. 0447 309 636
Lavia
Tampereentie 30-32 38600 Lavia
Avoinna ma klo 14–17, pe klo 9–12
puh. 0447 310 201
Länsi-Pori
Liikastentie 28 28610 PORI
Avoinna ma–pe klo 9–15
puh. 0447 309 655
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Meri-Pori
Pihlavan kirkkotie 5 28800 PORI
Avoinna ma–pe klo 9–12
puh. 0447 309 660
Ahlaisten seurakuntakodilla
Föörikuja 2 29700 AHLAINEN
ke klo 13–15
Reposaaren pappilassa
Merimiehenkatu 1 28900 PORI
ma klo 13–15
Noormarkku
Vanha Vaasantie 8 29600 NOORMARKKU
Avoinna ma–pe klo 9–14, to myös klo 16–18
puh. 0447 309 700
Porin Teljä
Hallituskatu 9 b 28100 PORI
Avoinna ma–pe klo 8.30–15, to klo 8.30–17
puh. 0447 309 666

Sote-alueen seurakuntien yhteystiedot
Luvia
Pappilantie 2 29100 LUVIA
Avoinna ti–pe klo 9–12
puh. 0400 811 189
Merikarvia
Kauppatie 50 29900 MERIKARVIA
Avoinna ma–ke ja pe klo 9–12 (kesäaikana 1.6.–31.8. pe suljettu)
puh. 5512 300 tai 5512 174
Pomarkku
Tornitie 1 29630 POMARKKU
Avoinna ma–pe klo 9–12, to myös 15–17
puh. (02) 541 1004
Ulvila
Pappilantie 7A 28400 ULVILA
Avoinna ma–pe klo 8–15
puh. (02) 535 0600
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Sairaalateologit
Satakunnan keskussairaala
puhelinvaihde (02) 62 771

Porin kaupunginsairaala
puhelinvaihde (02) 621 3500

Oppaaksi suruun
(poimintoja kirjallisuudesta)

Dyregrov Atle
Bauman Harold
Ekola Hanna
Hallia Jouko
Heimbucher Kurt
Järvi Anja
Kilpeläinen Irja
Porio Anja
Schlegel-Holzmann Jarmo
Perkiö Pia & Kulonen Jarmo
Storkey Elaine
Tyttöjen Keskus (julk.)
Raittila Anna-Maija
Zink Jörg

Lapsen suru
Läpi surun
Otan osaa
Surun kohdatessa
Lohduta minua armollasi
Kun on surun aika
Sinun kanssasi surussa
Rakkaus on väkevämpi
Ei yhteistä iltaa
Valon sylissä
Lapseni on poissa
Surun lintu
Surusi aikaan
Surussa on kantavaa voimaa

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 www.porievl.fi.

Uurnan hautaaminen
Omaiset voivat halutessaan pitää pienen hartauden uurnan hautaamistilaisuudessa esim. seuraavasti:
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Aluksi lauletaan virsi 555
1. Oi

herra, luoksein jää, jo ilta on,
ja kadonnut on valo auringon.
Ken muu mua murheissani lohduttais,
kelt` turvan hädässänsä sielu sais.
2. Päiväni

rientää kohti loppuaan,
on ilo maallinen kuin varjo vaan.
Ei ole täällä mitään pysyvää,
vain sinä, Herra, sinä luoksein jää.
Sä pahan väijytykset turhiks teet,
sä tuskat liennät, kuivaat kyyneleet.
Miss` on nyt, kuolema, sun voittosi, kun,
Herra Jeesus, olet kilpeni.
3.

Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon,
kun tieni painuu kuolon laaksohon.
Sen valon tieltä varjot häviää.
Eläissä, kuollessa sä luoksein jää.
4.

Joku tai jotkut omaisista voi lukea tekstit
Rakkaat ystävät. Haudalla meitä koskettaa katoavaisuus, mutta tänne ulottuu
myös lupaus elämästä ja ylösnousemuksesta. Kristus sanoo: ”Minä olin kuollut,
mutta minä elän, elän aina ja ikuisesti. Minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet.”

Psalmi 73: 23-26
”Minä saan aina olla luonasi, sinä pidät kädestäni kiinni.
Sinä johdatat minua tahtosi mukaan, ja viimein sinä nostat minut kunniaan.
Taivaassa minulla on sinut, sinä olet ainoa turvani maan päällä.
Vaikka ruumiini ja sieluni nääntyy, Jumala on kallioni, minun osani iankaikkisesti.”

Raamatusta: 2. Kor. 4: 16-18
”Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkonainen ihmisemme murtuukin, niin
sisäinen ihmisemme uudistuu päivä päivältä. Tämä hetkellinen ja vähäinen ahdinkomme tuottaa meille määrättömän suuren, ikuisen kirkkauden. Emmekä me

13

kiinnitä katsettamme näkyvään vaan näkymättömään, sillä näkyvä kestää vain
aikansa mutta näkymätön ikuisesti.”

Lauletaan virsi 377
1. Sun

haltuus, rakas Isäni, mä aina annan itseni.
Mun sieluni ja ruumiini sä Herra, ota suojaasi.
2. Mun

sieluni ja ruumiini sun omas ovat, Herrani.
Siis armas ota huomahas, en pelkää sinun suojassas.
3. Sun,

Isä, tahtoos tyytyen saa sydän levon suloisen.
Oot hädässä ja tuskassa mun auttajani ainoa.
4. Sen

uskon, rakas Isäni, vaan muista heikkouttani.
Sun lastas auta vaivassa, suo ilo luonas taivaassa.

Lopuksi lausutaan rukous yhdessä
Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi,
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä meidän
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi,
niin kuin mekin anteeksi annamme niille,
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.
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