Ollos iäti muistettu
Ohjeita ortodoksisten hautajaisten järjestämiseen.

Ortodoksiset hautajaiset
”Saata ”oi Kristus” sinun palvelijasi sielu lepoon, pyhien joukkoon, missä ei
ole kipua, ei surua eikä huokauksia, vaan on loppumaton elämä.”
Ortodoksisen kirkon jäsen pyritään siunaamaan
hautaan mahdollisimman nopeasti. Hautaustoimitus
on liturginen kokonaisuus, joka ei sisällä erikseen
suunniteltavia osia. Esimerkiksi musiikista ei tarvitse
keskustella hautauksesta sovittaessa. Varsinainen
hautauspalvelus kestää noin puoli tuntia.
Ennen vainajan siunaamista arkku asetetaan keskelle
kirkkoa. Juhlavaatteisiin puetun vainajan kasvot ovat
alttarille päin ja hänen rintakehänsä päälle voidaan
asettaa nimikkopyhän ikoni ja otsalle nauha, joka
kuvaa taivaallista voittoseppelettä. Saattoväellä on
toimituksen aikana käsissään palavat tuohukset.
Arkku on ortodoksisessa perinteessä avoinna, ellei ole
erityistä syytä pitää sitä kiinni.

Ortodoksinen kirkko suosii perinteistä arkkuhautausta, mutta omaisten toivomuksesta myös tuhkaus
on sallittua. Kirkosta poistuttaessa pappi ja laulajat
kulkevat arkun edellä. Hautaan laskemisen jälkeen
toimitetaan lyhyt litaniapalvelus, jonka jälkeen hauta
peitetään ja sen äärellä lauletaan kirkkoveisu. Tämän
jälkeen voidaan siirtyä vapaamuotoiseen muistotilaisuuteen.
Hautauksen jälkeen noin neljäkymmentä päivää
kuolemasta on tapana toimittaa haudalla tai kirkossa
muistopalvelus, jossa vainajan läheisten toivotaan
olevan mukana. Tässä yhteydessä voidaan järjestää
myös varsinainen muistotilaisuus.

Toimituksen puolessavälissä pappi kehottaa halukkaita hyvästelemään vainajan arkun äärellä, minkä
jälkeen vainajan kasvoille asetetaan liina. Hyvästien
jälkeen pappi lukee kuolleelle synninpäästörukouksen. Muistokukkien lasku suoritetaan joko ennen
ruumiinsiunauksen alkua, heti toimituksen päätyttyä
tai haudalla.

Ruokaräätäli auttaa aina kun suunnittelet arkista tai juhlallista
kokoontumista. Menut räätälöidään toiveidenne mukaan.
PITOPALVELU

Ruokaräätäli

Kannistontie 37, 01700 VANTAA
puh. 044 241 0101 tai 040 548 2272
ruokaraatali@gmail.com | www.ruokaraatali.fi

Puh. 09 387 7659 (päivystys 24h) | www.helsinginhautaustoimisto.fi

Panihida

Vainajan kuolemattoman sielun puolesta voidaan toimittaa muistopalvelus eli panihida kirkossa, kappelissa,
kotona tai sairaalassa. Panihida voidaan toimittaa heti kuoleman jälkeen
– vaikka kuolinpäivänä. Rukouksissa
anotaan Jumalaa ottamaan vainaja
taivasten valtakuntaan ja antamaan
hänelle synnit anteeksi. Papilla, piispalla tai diakonilla on palveluksessa
suitsutusastia. Suitsutus on Jumalalle
kannettu uhri ja muistuttaa rukouksen
kohoavan taivaaseen hyväntuoksuisena kuin suitsutussavu. Panihidaan
osallistuvalla saattoväellä on käsissään
rukouksen merkkinä tuohukset. Usein
omaiset pyytävät pappia toimittamaan
panihidan vainajan kuolinpäivänä
vuosittain.

Hautaustoimituksen liturginen
väri on pääsiäisestä tuttu valkoinen.
Kuolema ei ole kaiken loppu vaan
siirtyminen ikuiseen elämään.

Seurakunta on mukana elämän tärkeissä
käännekohdissa, kuten kasteessa, häissä
ja hautajaisissa. Saat kattavasti tietoa
tilaisuuksien järjestämisestä osoitteesta
www.hos.fi/juhlat-ja-toimitukset.

Kauniit, yksilölliset
HAUTAKIVET ja -RISTIT
Ajattomia taideteoksia haudalle.
Korkeatasoista suomalaista käsityötä.

MUISTOMERKIT.com
044 748 0600 | info@absentus.com

Toteutamme niin häät, rippijuhlat
kuin muistotilaisuudetkin,
toivomassasi paikassa.
040 547 7776
myynti@cateringhenriksson.fi
www.cateringhenriksson.fi

Ota meihin yhteyttä
Läheisesi kuoleman kohdatessa ole
yhteydessä seurakunnan päivystävään pappiin muistopalveluksen
ja hautaustoimituksen sopimista
varten. Samalla saat neuvoja käytännön järjestelyihin.
Edesmenneitä muistetaan yksityisessä rukouksessa. Kirkossa vainajien
muistelu tapahtuu sytyttämällä tuohus vainajien muistelupöydälle.

• www.jssuomi.fi

Voit tarkastaa oman alueesi yhteystiedot osoitteesta www.hos.ﬁ/
yhteystiedot/paivystava-pappi.

HAUTAUSTOIMISTO
Helsingin Hautaushuolto
Helsinki
Mannerheimintie 45
00250 Helsinki

Vantaan Hautaushuolto
Vantaa
Kielotie 4-6
01300 Vantaa

Puh. 09 7002 481

Jo sata vuotta arvoistanne palvelua
Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla

www.hautaushuolto.com
Laadukasta palvelua jo vuodesta 1945

Puh. (09) 686 261

www.hautaus-mononen.fi

