MUKANA
KUOLEMAN KOHDATESSA

Sinulle, joka olet
menettänyt läheisesi

”Jumalan edessä mieleni hiljenee,
hän antaa minulle avun.
Hän on kallio, hän on minun pelastukseni,
hän on linnani, minä en horju.
Hiljene, sieluni, Jumalan edessä!
Hän antaa minulle toivon.”		
		
(Psalmi 62: 2, 3, 6)
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Hän on vielä niin lähellä.
Niin kaukana kuitenkin jo.
Läheisen ihmisen kuolema
vie meidät muistoihin, suruun
ja kaipaukseen, mutta olemme
samalla myös toivon näköalojen
äärellä.
Runoilija Lauri Pohjanpään
Valittujen runojen yhteisnimenä
on Kaipuu ylitse ajan. Tuo nimi
kertoo siitä, että Kristuksen kirkossa saamme myös kuoleman
kohdatessa turvata ylösnousemuksen ja iankaikkisen elämän
toivoon. Sydämestäni rukoilen,
Siunausta toimittamassa kirkkoherra
että tämä toivo saa olla nyt
Ari Tuhkanen Nurmijärven siunauskappelissa.
sinunkin lohtunasi mittaamattoman menetyksen kohdattua sinua.
Läheisen siirryttyä rajan yli koittaa omaisille myös aina monia käytännön
järjestelyjä. Seurakunta tahtoo olla tukemassa sinua niin elämän perimmäisiä
kysymyksiä pohtiessasi kuin aivan käytännön asioissa.
Tämä kirjanen on laadittu avuksi ja suuntaviittojen antajaksi niin suruun
kuin matkalla eteenpäinkin.
Ylösnoussut Vapahtajamme olkoon kanssasi surun tiellä, toivoa antamassa.
Ari Tuhkanen
kirkkoherra
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Hautausta edeltävät asiat
Siunausaika- ja tilavaraukset

Hautausjärjestelyt, kuten hautapaikka,
vainajan siunausaika ja -paikka sekä
papin ja kanttorin varaus hoidetaan
Nurmijärvellä seurakuntatoimistossa,
Kirstaantie 5–7, puhelinvaihde
09 878 9960. Toimisto on auki
maanantaista torstaihin klo 9–16
ja perjantaina klo 9–14.
Siunaus tapahtuu Nurmijärvellä ja
Rajamäellä hautausmailla sijaitsevissa
kappeleissa, Klaukkalassa kirkossa.
Mikäli saattoväki ei mahdu kappeliin,
Nurmijärvellä ja Rajamäellä voidaan
siunata myös kirkossa.
Seurakunnan tiloissa pidettävän
Nurmijärven kirkon alttaritaulu
muistotilaisuuden varauksen voi tehdä
’Kristuksen taivaaseen astuminen’
samalla kertaa. Kirkonkylältä ja Klauk(C.P. Elfström v. 1832)
kalasta löytyy erikokoisia juhlatiloja
20–150 henkilölle. Rajamäen kirkon seurakuntasaliin mahtuu noin 50 henkilöä.
Seurakunta vuokraa omissa tiloissaan käytettäviksi myös astioita ja pöytäliinoja. Pitopalvelutoimintaa seurakunnalla ei ole.

Hautaustoimistot
Hautaustoimiston kanssa sovitaan arkun ja uurnan hankinnasta, vainajan
arkkuun laittamisesta ja kuljetuksesta. Hautaustoimisto voi hoitaa korvausta
vastaan kaikki hautauksen järjestelyt omaisten toiveiden mukaisesti.
Hautaustoimistoja on Nurmijärvellä useita.

Sanomakellot
Sanomakellot, jotka soitetaan
Nurmijärven kirkon kellotornista torstaisin klo 10,
kertovat seurakunnan jäsenen
kuolemasta ja soivat viitisen
minuuttia kullekin vainajalle.
Soiton voi pyytää myös
Klaukkalaan tai Rajamäkeen.
Omaiset voivat toivoa
soiton myös muuhun aikaan,
esimerkiksi kun vainaja tuodaan kappelille.
Kellojen soitosta sovitaan
seurakuntatoimistossa.

Näkymä Nurmijärven kirkon kellotapulista.

Hautauslupa
Hautauslupa toimitetaan seurakuntaan ennen hautaamista. Luvan hautaamiseen
saa sairaalasta tai lääkäriltä, joka on kuolemansyyn tutkinut. Siunausajan voi
sopia, vaikkei vainajan hautauslupaa vielä olisikaan.
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Hautapaikka ja hautaustapa
Seurakunnalla on kaksi hautausmaata:
Nurmijärven kirkonkylässä ja Rajamäessä.
Arkkuhautoja luovutetaan molemmilta
hautausmailta, uurnahautoja ja muistolehtopaikkoja Nurmijärven hautausmaalta.
Arkussa haudatun vainajan tulee olla
maassa 20 vuotta ennen kuin hautaus samaan
hautasijaan on mahdollista. Tätä kutsutaan
koskemattomuusajaksi. Vanhaan hautaan
haudattaessa on huomioitava, että koskemattomuusaika täyttyy haudan hallinta-aikana.
Tarvittaessa hautaan on lunastettava hallintaNäkymä Nurmijärven hautausmaan
ajan jatkoa. Koskemattomuusaika ei estä
uudelta puolelta.
uurnien hautaamista arkkuhautaan.
Hautojen hallinta-ajoista ja hautaushinnoista saa tarkempia tietoja seurakuntatoimistosta.
Vainaja voidaan haudata myös muistolehtoon merkitsemättömälle paikalle
joko arkussa tai uurnassa. Hyvinkään Rauhannummen hautausmaan yhteydessä on seurakuntien yhteinen tunnustukseton hautausmaa.
Nurmijärvellä ei ole krematoriota. Tuhkaus on mahdollista Hyvinkäällä,
Espoossa, Vantaalla tai Helsingissä.

6

H

Kuolinilmoitus/kutsu

Hautajaisiin voidaan kutsua kuolinilmoituksella, joka julkaistaan ennen
hautausta. Jos hautajaiset pidetään lähipiirissä, ilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, jolloin siinä voi myös kiittää niitä, jotka ovat ottaneet
osaa suruun.
Kuolinilmoitus hoidetaan hautaustoimiston tai suoraan lehden kanssa.

Papin tapaaminen
Pappi ottaa yhteyttä omaisiin saatuaan tiedon siunauksesta, ja yhdessä
omaisten kanssa sovitaan tapaamisaika ja -paikka. Keskustelussa omaiset
kertovat vainajasta: hänen elämänkaarestaan ja kuolemastaan.

Siunaus- ja muistotilaisuuden ohjelma
Siunaustilaisuuden suunnittelussa
otetaan huomioon sen jumalanpalvelusluonne. Virsien ja muun
musiikin osalta otetaan etukäteen
yhteys kanttoriin, jos halutaan
esittää omia toiveita.
Muistotilaisuuteen voi myös
kutsua papin ja kanttorin.
Mikäli omaiset haluavat painattaa siunaus- ja muistotilaisuudesta käsiohjelman, sen sisällöstä
sovitaan papin ja kanttorin kanssa.

Rajamäen siunauskappelin alttari.
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Vainajan hyvästely

Siunaustilaisuus

Nurmijärven siunauskappelissa on
hyvästelyhuone, jossa vainaja voidaan
hyvästellä ennen arkun lopullista
sulkemista.
Hyvästely voi tapahtua myös jo
arkkuun laittamisen yhteydessä tai
vasta kappelissa juuri ennen siunaustilaisuuden alkua.
Hyvästelystä sovitaan seurakuntatoimistossa aina etukäteen.

Vainajan siunaus toimitetaan
kirkkokäsikirjan mukaan.
Kukat lasketaan tavallisesti
haudalla.
Mikäli vainaja tuhkataan,
kukat lasketaan kappelissa.
Vainajan arkku voi tällöin
jäädä kappeliin tai arkku
voidaan kantaa autoon.

Vainajan hyvästelyhuone
Nurmijärven siunauskappelin
alakerrassa.

Saattokellot

Arkunkanto
Arkunkantajat on hyvä nimetä
etukäteen. Kantajia on kuusi, ja he
ovat yleensä vainajan lähiomaisia.
Tapana on seistä hetki paikoillaan
kasvot arkkuun päin ennen kantoliinoihin tarttumista. Arkku kannetaan
ulos loppumusiikin soidessa ja saattoväki
lähtee arkun jäljessä.

Suru ja jäähyväisten jättö kuuluvat myös
kellojen soitossa. Tunnelma on hiljainen
ja mietiskelevä. Kellojen soitto alkaa
viitisen minuuttia ennen siunaustilaisuuden
alkua. Saattokellot soitetaan saaton lähtiessä kappelista haudalle.
Nurmijärven hautausmaalla soitetaan
Nurmijärven kirkon kelloja. Rajamäen
siunauskappelilla on omat kellot, samoin
Klaukkalan kirkolla.

Rajamäen siunauskappelin
kellotornin alla on muistelupaikka,
johon voi sytyttää kynttilän.
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Kukkalaitteet jäävät haudalle. Omaiset voivat
halutessaan ottaa nauhat ja kortit talteen.

Omaiset voivat itse päättää kantajien
järjestyksen.
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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.

Suruliputus
Kuolinpäivänä liputetaan vaina- Muistotilaisuuden perinteisiin kuuluu valkoisella
jan kodissa lippu puolitangossa. liinalla peitetty pöytä, jolla on vainajan kuva,
kynttilä ja kukkia.
Siunauspäivänä liputetaan lippu
puolitangossa sekä kotona että
muistotilaisuuspaikassa. Siunauksen jälkeen lippu nostetaan täyssalkoon.

Muistaminen jumalanpalveluksessa
Hautaan siunattujen seurakunnan jäsenten ja heidän omaistensa puolesta
rukoillaan ja kuolleiden nimet luetaan siunausta seuraavana sunnuntaina
messussa kaikissa seurakunnan kirkoissa. Se voidaan omaisten toivomuksesta toteuttaa myös jonakin myöhäisempänä sunnuntaina.
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Hautakummun siistiminen
Muistokukat vainajan haudalla kuuluvat omaisille. Kortit ja nauhat voi
halutessaan ottaa talteen. Kesäaikaan seurakunnan työntekijät poistavat
kuihtuneet kukkalaitteet haudalta noin kahden viikon kuluttua, jos omaiset
eivät ole sitä tehneet. Hiekkakumpu tasoitetaan ja haudalle tehdään peruskunnostus, jossa haudan pinta kunnostetaan ennalleen.
Kevyen ristin voi viedä haudalle merkiksi heti, kun hauta on peitetty.

Hautamuistomerkki tai laatta muistelukiveen
Nurmijärven seurakunnan
hautaustoimen ohjesääntö
ja hautausmaiden käyttösuunnitelmat sisältävät
ohjeet hautamuistomerkeistä. Uutta muistomerkkiä ei saa valmistaa ennen
kuin muistomerkkisuunnitelma on hyväksytty seura- Nurmijärven hautausmaalla vainajien muistelupaikka on
kuntatoimistossa. Haudalla uudella puolella, taustalla näkyy kappeli.
mahdollisesti olevaa vanhaa
hautamuistomerkkiä ei saa poistaa ilman lupaa.
Nurmijärven hautausmaalla on muistelukivi, jonne voi viedä kukkia ja
kynttilöitä muistolehtoon tai muualle haudatun vainajan muistoksi.
Muistelukiveen saa halutessaan tilata muistolehtoon haudatun vainajan
nimilaatan. Nimilaatan toimittaa ja kiinnittää seurakunta.
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Haudan hoito

Henkilökohtainen sielunhoito

Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Haudan voi hoitaa itse tai
antaa sen seurakunnan hautainhoitorahaston hoidettavaksi.
Haudan hoidosta voi sopia yhdeksi vuodeksi kerrallaan tai tehdä hoitosopimuksen 5 tai 10 vuodeksi. Erilaisista vaihtoehdoista saa lisätietoa
seurakuntatoimistosta.

Seurakuntamme työntekijöistä papisto ja diakoniatyöntekijät tarjoavat mahdol
lisuuden henkilökohtaiseen sielunhoitoon. Tarvittaessa voi soittaa suoraan
työntekijälle, jonka puoleen haluaa asiassa kääntyä.
Papiston ja diakoniatyöntekijöiden yhteystiedot saa seurakunnan vaihteesta
09 8789 9660, puhelinluettelosta tai seurakunnan kotisivuilta:
www.nurmijarvenseurakunta.fi/yhteystiedot.

Sururyhmä

Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivän iltajumalan-
palveluksessa Nurmijärven
kirkossa luetaan kaikkien
vuoden aikana Nurmijärvellä siunattujen vainajien
nimet, ja rukoillaan heidän
puolestaan. Tilaisuudessa
sytytetään myös kynttilöitä
poisnukkuneiden muistoksi.
Ainakin pyhäinpäivänä ja jouluna on tapana viedä
haudalle kynttilälyhty. Elävä liekki muistuttaa meitä
Vapahtajasta, joka voitti kuoleman.
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Ihmiset kokevat surun eri tavoin. Usein keskustelu toisen ihmisen kanssa aut
taa eteenpäin. Seurakunnan järjestämässä sururyhmässä voit jakaa kuoleman
aiheuttamia tunteita, ajatuksia ja kokemuksia toisten samassa elämäntilanteessa
olevien kanssa.
Uusia ryhmiä alkaa aina
vuoden ja syyskauden alussa.
Ryhmästä ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja siitä tulee
tieto myös kirjeitse hautausjärjestelyistä sopineelle
omaiselle.
Vainajan muistaminen kynttilöin on osa surutyötä.
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Seurakunnan siunauskappelit
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Hautajaisten muistilista
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Nurmijärven seurakunta
Seurakuntatoimisto
Kirstaantie 5-7,
PL 30, 01901 Nurmijärvi
vaihde: 09 878 9960
s-posti: nurmijarven.virasto@evl.fi
www.nurmijarvenseurakunta.fi

