Surun kohdatessa

Herra on minun paimeneni,
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Hän virvoittaa minun sieluni,
hän ohjaa minua oikeaa tietä
nimensä kunnian tähden.
Vaikka minä kulkisin
pimeässä laaksossa,
en pelkäisi mitään pahaa,
sillä sinä olet minun kanssani.
Sinä suojelet minua kädelläsi,
johdatat paimensauvallasi.
Sinä katat minulle pöydän
vihollisteni silmien eteen.
Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä,
ja minun maljani on ylitsevuotavainen.
Sinun hyvyytesi ja rakkautesi
ympäröi minut
kaikkina elämäni päivinä,
ja minä saan asua Herran huoneessa
päivieni loppuun asti.
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Sinulle, joka olet menettänyt läheisesi
Kun läheinen kuolee, tapahtuma täyttää mielen ja elämän.
Varsin pian on kuitenkin ryhdyttävä käytännön toimiin
vainajan saattamiseksi hautaan. Se on osa tapahtuneeseen
totuttautumista.
Aina voimat eivät tahdo riittää kaiken tarpeellisen mielessä
pitämiseen; on jo paljon jaksaa jokainen päivä iltaan. Voi
myös olla, että oman seurakunnan tavat ja käytännöt ovat
vieraita.
Siksi tämä vihkonen: avuksi ja oppaaksi ulvilalaisille läheisen
kuoleman kohdatessa.
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Hautausta edeltävät asiat
Siunausaika- ja tilavaraukset
Omaiset voivat halutessaan hoitaa hautausjärjestelyt itse tai antaa ne
hautaustoimiston hoidettaviksi. Vainajan siunausaika, pappi ja kanttori
varataan kirkkoherranvirastossa, missä sovitaan myös siunauspaikka
ja hautaustapa. Ajan voi sopia, vaikkei hautauslupaa vielä olisikaan.
Muistotilaisuus on mahdollista järjestää seurakunnan tiloissa.
Seurakunta vuokraa tiloja muistotilaisuuden järjestämistä varten.
Tilavaraukset tehdään kirkkoherranvirastossa. Tarjoilu järjestetään
itse tai annetaan pitopalvelun hoidettavaksi.
Hautausjärjestelyt hoidetaan Ulvilassa kirkkoherranvirastossa.
Kirkkoherranvirasto on avoinna arkisin klo 8 - 15, os. Pappilantie 7 A,
puh. 02-5350 600.

Hautauslupa
Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan ennen hautaamista. Luvan
hautaamiseen saa sairaalasta tai lääkäriltä, joka on kuolemansyyn
tutkinut.

Hautaustoimistot
Hautaustoimiston kanssa sovitaan arkun ja uurnan hankinnasta,
vainajan arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta. Hautaustoimisto voi
hoitaa korvausta vastaan kaikki hautaukseen liittyvät järjestelyt
omaisten toiveiden mukaisesti. Hautaustoimistoja on lähiseudulla
useita.
Sanomakellot
Sanomakellot eli surusoitto soitetaan Ulvilan seurakunnan jäsenille
perjantaiaamuisin klo 9.00 alkaen. Kellot soivat 12 minuuttia kullekin
vainajalle. Kellojen soitosta sovitaan kirkkoherranvirastossa samalla
kuin muistakin hautausjärjestelyistä.
Hautapaikka ja hautaustapa
Hautapaikasta sovitaan hautausmaantoimistossa, joka sijaitsee
kirkkoherranviraston yhteydessä. Toimistossa on päivystys
maanantaisin ja tiistaisin klo 9 -11, muutoin p. 044-7350 607.
Ulvilan vanhalle hautausmaalle kirkon viereen haudataan vain
vanhoihin sukuhautoihin. Uudelta hautausmaalta voi varata uusia
arkkupaikkoja ja uurnapaikkoja. Siellä sijaitsee myös muistolehto,
johon vainajan tuhka voidaan haudata tai sirotella hautasijaa
merkitsemättä. Kullaan hautausmaalta voi varata uusia arkkupaikkoja
ja uurnapaikkoja, ja siellä on myös muistolehto.
Hautojen hallinta-ajoista ja hautaushinnoista saa tarkempia tietoja
seurakunnan hautausmaantoimistosta. Haudan kaivuu ja peitto
tapahtuvat seurakunnan toimesta, sovittaessa omaiset voivat itse
luoda haudan umpeen.
Kuolinilmoitus voi olla hautajaiskutsu
Hautajaisiin voidaan kutsua kuolinilmoituksella, joka julkaistaan
sanomalehdessä ennen hautausta. Jos hautajaiset pidetään
lähipiirissä, ilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, jolloin siinä voi
kiittää niitä, jotka ovat ottaneet osaa suruun. Kuolinilmoitus hoidetaan
hautaustoimiston tai suoraan lehden kanssa.

Hautaukseen liittyvät asiat
Papin tapaaminen
Pappi ottaa yhteyttä omaisiin saatuaan tiedon siunauksesta.
Keskustelussa omaiset kertovat vainajasta, hänen elämänkaarestaan
ja kuolemastaan. Samalla sovitaan siunaustilaisuuden kulku.
Muistotilaisuudesta voidaan myös keskustella.
Vainajan hyvästely
Vainaja voidaan hyvästellä ennen arkun lopullista sulkemista.
Hyvästely voi tapahtua jo arkkuun laittamisen yhteydessä tai vasta
juuri ennen siunaustilaisuuden alkua. Hyvästelystä sovitaan
hautaustoimiston kanssa.
Saattokellot
Suru ja jäähyväisten jättö kuuluvat myös kellojen soitossa. Kellojen
soitto alkaa 15 minuuttia ennen siunaustilaisuuden alkua. Saattokellot
soitetaan saaton lähtiessä haudalle.

Siunaustilaisuuden kulku
Surusoitto
Surusoiton tilalla voi olla yksinlaulua
tai soitinmusiikkia
Virsi
Johdantosanat
Psalmi
Rukous
Raamatunlukua
Siunauspuhe
Siunaaminen
Saattoväki seisoo siunaamisen aikana
Rukous
Isä meidän
Luetaan yhteen ääneen
Herran siunaus
Virsi
Loppusoitto

Siunaustilaisuus
Hautaan siunaaminen tapahtuu Ulvilassa yleensä kappelissa tai
kirkossa ja Kullaalla kirkossa tai haudalla. Siunaaminen toimitetaan
kirkkokäsikirjan mukaan. Kukat lasketaan tavallisesti haudalla.
Mikäli vainaja tuhkataan, omaiset vievät kukat siunaustilaisuuden
jälkeen omalle haudalle tai muistolehtoon. Vainajan arkku voi jäädä
alttarille tai se voidaan kantaa autoon.

Arkkualba
Seurakunta on hankkinut arkkualban siunauksia varten. Arkun päälle
levitettynä se kuvastaa ihmisten samanarvoisuutta Jumalan edessä.
Arkkualbaa voi käyttää sekä tuhka- että arkkusiunauksissa ja se on
varattavissa kirkkoherranvirastosta.

Arkunkanto
Vainajan arkunkantajat on hyvä nimetä etukäteen. Arkunkantajia on
yleensä kuusi ja kantajina toimivat yleensä lähiomaiset. Tapana on
seistä hetki paikoillaan kasvot arkkuun päin ennen kuin
kantonauhoihin tartutaan.

Siunaustilaisuuden musiikki
Siunaustilaisuuden musiikissa tulee ottaa huomioon toimituksen
jumalanpalvelusluonne. Veisattavien virsien ja muun musiikin osalta
on otettava etukäteen yhteys kanttoriin, jos halutaan esittää omia
toiveita. Yhteystiedot saa kirkkoherranvirastosta.
Ohjelma
Mikäli omaiset haluavat painattaa siunaus- ja muistotilaisuudesta
käsiohjelman, sen sisällöstä sovitaan ennen painatusta papin ja
kanttorin kanssa.

Muistotilaisuus
Muistotilaisuus voidaan pitää kotona, seurakunnan tiloissa tai muissa
soveltuvissa tiloissa. Tilaisuuden ohjelman sisältö ja määrä on
omaisten harkittavissa. Usein siihen sisältyy tarjoilua, veisuuta ja
muuta musiikkia, vainajan muistelua puheissa ja adressien
lukeminen. Tilaisuuteen voi voi pyytää siunauksen toimittanutta
pappia ja kanttoria. Asiasta tulee sopia heidän kanssaan.

Suruliputus
Kuolinpäivänä liputetaan vainajan kodissa. Hautauspäivänä liputetaan
sekä kotona että muistotilaisuuspaikassa. Liputusohjeita voi kysyä
seurakunnan hautausmaantoimistosta.

Hautauksen jälkeen
Muistaminen jumalanpalveluksessa
Hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten ja heidän omaistensa
puolesta rukoillaan ja kuolleiden nimet luetaan siunausta seuraavana
sunnuntaina jumalanpalveluksessa. Se voidaan omaisten
toivomuksesta toteuttaa myös jonakin myöhäisempänä sunnuntaina.
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Hautamuistomerkki tai laatta muistokiveen
Ulvilan seurakunnan hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaiden
käyttösuunnitelmat sisältävät ohjeet hautamuistomerkeistä. Haudalla
olevaa vanhaa muistokiveä ei saa poistaa ilman lupaa. Uuden
hautamuistomerkin suunnitelma täytyy toimittaa taloustoimistoon
hyväksyttäväksi ennen sen valmistamista.
Ulvilan uuden hautausmaan muistolehdon muistokiveen voi
halutessaan kiinnittää muistolehtoon haudatun vainajan nimilaatan.
Tarkempia tietoja saa seurakunnan hautausmaantoimistosta.
Ulvilan kirkon viereisellä hautausmaalla sekä Kullaan hautausmaalla
on muistelupaikka, jonne voi viedä kukkia ja kynttilöitä muualle
haudatun tai nimettömänä haudatun vainajan muistoksi.

Haudan hoito
Omaiset voivat hoitaa hautaa itse tai tehdä seurakunnan kanssa
haudanhoitosopimuksen.
Haudanhoitosopimuksista sovitaan seurakunnan taloustoimistossa
hallinnon toimistosihteerin kanssa, puh. 044-7350 603.

Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivän iltakirkossa Ulvilan kirkossa luetaan kaikkien vuoden
aikana kuolleiden Ulvilan seurakunnan jäsenten nimet ja rukoillaan
heidän puolestaan. Tässä iltakirkossa sytytetään myös kynttilät
poisnukkuneiden muistoksi.
Kullaan kirkossa kynttilät sytytetään ja kullaalaisten nimet luetaan
pyhäinpäivän jumalanpalveluksen yhteydessä.
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Henkilökohtainen keskustelu
Seurakuntamme papit ja diakoniatyöntekijät ovat tarvittaessa tukena
surussa. Tarvittaessa voi soittaa suoraan työntekijälle, jonka puoleen
haluaa asiassa kääntyä. Pappien ja diakoniatyöntekijöiden
yhteystiedot saa kirkkoherranvirastosta tai seurakunnan kotisivuilta
www.ulvilanseurakunta.fi

Sururyhmä
Ihmiset kokevat surun eri tavoin. Usein keskustelu toisen ihmisen
kanssa auttaa eteenpäin. Seurakunnan järjestämässä sururyhmässä
voit jakaa kuoleman aiheuttamia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia
toisten samassa elämäntilanteessa olevien kanssa.
Uusia ryhmiä alkaa vuoden alussa ja syyskauden alussa. Ryhmä
kokoontuu 6 - 7 kertaa, tavallisesti kahden viikon välein. Omaisia
kutsutaan sururyhmään myös kirjeellä.

