Me tiedämme, että vaikka tämä meidän maallinen
telttamajamme puretaankin, Jumalalla on taivaassa meitä
varten ikuinen asunto, joka ei ole ihmiskätten työtä.
(2. Kor 5: 1-5)
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Seurakunnan puolesta
Kari Tiirola
kirkkoherra

Yhteystiedot
Kirkkoherranvirasto

Rantakatu 2
044-7698233, 044-7698231

Seurakuntatalon keittiö
044-7698223

Papit

Kirkkoherra Kari Tiirola
044-7698233, kari.tiirola@evl.fi
Kappalainen Mika Katajamäki
044-7698234, mika.katajamaki@evl.fi
Seurakuntapastori Kaija Tiirola
044-7698237, kaija.tiirola@evl.fi

Kanttori

Katri Syrjäniemi
044-7698245, katri.syrjaniemi@evl.fi



Opas
surukotiin

Mihin otetaan yhteyttä ensimmäisenä?

lukemisesta jne. Ohjelmasta voidaan sopia siunaavan papin
kanssa, joka huolehtii ohjelmajärjestyksestä.
Muistotilaisuutta voidaan viettää seurakunnan tiloissa, kotona
tai jossakin muussa sopivassa paikassa. Seurakunnalla on
käytössään seurakuntatalo sekä Honkaniemen leirikeskus.
Pienimuotoisia kahvitilaisuuksia voidaan tarvittaessa järjestää
lisäksi Laurikkalan pappilassa ja Pikkupappilassa. Jos
muistotilaisuus järjestetään seurakunnan tiloissa, tulee
tarjoilusta sopia seurakuntatalon emännän kanssa.

Hautajaisten järjestämiseksi otetaan ensimmäisenä yhteyttä
kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon. Toisinaan myös
hautaustoimisto voi ottaa omaisten puolesta yhteyttä
seurakuntaan järjestelyasioissa. Kirkkoherranvirastossa
sovitaan hautaan siunaamispäivä ja -paikka, siunaava pappi,
sanomakellojen soitto, hautapaikka sekä siunaamisen jälkeen
tehtävä ns. kiitos. Kirkkoherranviraston työntekijät varaavat
myös kanttorin sekä suntiot.
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Muistaminen jumalanpalveluksessa
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Seurakunnalla on kolme hautausmaata: Kirkkomaa, Karpalon
hautausmaa sekä Olkkolan hautausmaa. Kirkkomaalta on
nykyisin mahdollista saada hautapaikka ainoastaan siinä
tapauksessa, että siellä on jo ennestään esim. sukuhauta.
Paikkakunnalla kirjoilla oleville hautapaikka on ilmainen,
ulkopaikkakuntalaisilta peritään kulloinkin voimassa oleva
maksu. Seurakunta huolehtii haudan avaamisesta ja
peittämisestä. Omaiset voivat halutessaan peittää haudan
joko kokonaan tai osittain myös itse. Mikäli omaiset
haluavat, että seurakunta huolehtii haudan hoidosta, voi siitä
tehdä sopimuksen taloustoimistossa.

Pappi
Kirkkoherranvirastossa on tieto työvuorossa olevista papeista,
joista seurakuntalaisella on oikeus valita haluamansa.
Siunaava pappi ottaa aina yhteyttä omaisiin ennen hautajaisia
ja sopii keskustelusta. Jos toimitukseen halutaan joku muu
kuin Haapajärven seurakunnan virassa oleva pappi, täytyy
omaisten sopia asiasta henkilökohtaisesti kyseisen papin
kanssa.

kanttoriin. Vuorossa olevan kanttorin yhteystiedot saa
kirkkoherranvirastosta.

Siunaustoimitus
Hautaan siunaaminen voidaan toimittaa kirkossa,
seurakuntatalon saattokappelissa, Olkkolan kirkossa tai
hautausmaalla haudan äärellä. Siunaaminen toimitetaan
kirkollisen järjestyksen ja seurakunnan tapojen mukaisesti.
Toimitus koostuu rukouksista, Raamatun tekstien luvusta,
papin puheesta, siunaamisesta sekä virsistä. Haluttaessa
voidaan toimittaa myös hautausmessu, jossa on mukana
ehtoollinen. Kukkalaitteet lasketaan arkulle vasta
siunaustoimituksen loppupuolella. Hautaustoimisto huolehtii
kukkalaitteet kirkkoon. Kukkalaitteiden muistolauseita ja
tervehdyksiä ei enää lueta uudestaan haudalla, vaan
hautakummun peittämisen jälkeen ne voidaan viedä yhtä
aikaa hautakummun tai haudalle asetetun peittokuvun päälle.
Hautaan laskemisen jälkeen joku omaisista voi esittää kutsun
muistotilaisuuteen.

Musiikki
Seurakunta huolehtii siitä, että siunaustoimituksessa on
paikalla myös kanttori. Siunaustoimituksen virsistä voidaan
sopia keskustelussa, joka käydään papin kanssa. Jos omaiset
haluavat esittää toiveita surumarssin tai toimituksen muun
musiikin suhteen, on suositeltavaa ottaa suoraan yhteyttä

Muistotilaisuus
Hautaan siunaamisen yhteydessä vietetään tavallisesti
muistotilaisuutta, jonka sisältö on vapaa. Se voi koostua
virsistä ja muusta musiikista, muistopuheista, suruadressien

Hautaan siunattua kristillisen seurakunnan jäsentä ja hänen
omaisiaan muistetaan jumalanpalveluksen esirukouksessa eli
tehdään ns. kiitos hautaan siunaamista seuraavana
sunnuntaina. Omaisten kanssa voidaan sopia myös jokin
toinen sunnuntai.

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon
kuulumaton vainaja
Jos vainaja on kuulunut johonkin muuhun kristilliseen
kirkkokuntaan tai uskontokuntaan kuin evankelis-luterilainen
kirkko, tulee siunaamisesta sopia ensisijaisesti hänen oman
seurakuntansa kanssa. Mikäli vainaja ei kuulunut mihinkään
uskonnolliseen yhteisöön, voidaan hänet siunata kirkollisesti,
mikäli omaiset niin tahtovat eikä ole tiedossa, että vainaja
olisi eläessään tämän kieltänyt. Haapajärven seurakunta ei
luovuta tilojaan ns. uskonnottomiin seremonioihin.

www.haapajarvenseurakunta.fi

