Läheisensä
menettäneille
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Tukena surussa
Läheisen ihmisen menetys tuo mukanaan surua. Tilanne voi tuntua pysäyttävältä ja ahdistavalta, vaikka kuolema olisi
ollut odotettavissa.
Surun keskellä omaisten on järjesteltävä
hautausta ja muita kuolemaan liittyviä
asioita. Se voi tuntua raskaalta, mutta
usein omaiset kokevat, että käytännön
asioiden hoitaminen auttaa surutyössä
eteenpäin.
Hautajaiset ovat läheisille mahdollisuus
muistella yhdessä vainajaa ja hakea lohtua toisistaan. Tilaisuus on eräänlainen
vedenjakaja, jossa katsotaan sekä taaksepäin että tulevaisuuteen.
Porvoon suomalainen seurakunta on
koonnut tähän julkaisuun asioita, joita
läheisten hoidettavaksi tulee kuoleman
jälkeen. Esitteessä on myös joitakin paikallisten hautaukseen liittyvien palvelujen yhteystietoja.

1. Joh. 4:9–10
Juuri siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meidän
keskuuteemme, että hän lähetti ainoan
Poikansa maailmaan, antamaan meille elämän.
Siinä on rakkaus – ei siinä, että me olemme
rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on
rakastanut meitä.
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Katso video
lukemalla
QR-koodi
älypuhelimen
kameralla.

Hautaustoimistot – Begravningsbyråer

NYMAN & CO Oy/Ab
Hautauspalveluja jo kolmannessa polvessa,
yli 60 vuotta vanha yritys.
Kaikki hautausalan palvelut, myös juridiset palvelut.

Piispankatu 28 ja Rauhankatu 16
puh. 019 574 6600 ja 019 574 6400
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Hautajaisten järjestely
Omaiset voivat aloittaa hautajaisjärjestelyt heti,
kun tieto läheisen kuolemasta tulee.

perhepapin tai muuten tutun papin voi pyytää siunaamaan vainajan.

Siunauksen ajasta ja paikasta sekä hautaustavasta
sovitaan seurakunnan kanssa joko ottamalla suoraan yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai valtuuttamalla hautaustoimisto hoitamaan asiaa.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan pukemisesta,
arkkuun laitosta ja kuljetuksista, ellei toisin sovita.
Jos omaiset haluavat nähdä vainajan ennen hautajaisia, näyttöhetki sovitaan hautaustoimiston kanssa.
Halutessaan omaiset voivat antaa hautajaiset kokonaan hautaustoimiston järjestettäväksi muistotilaisuutta myöten.

Samalla on hyvä tuoda ilmi pappia tai kanttoria
koskevia toiveita. Yleensä siunauksen toimittaa
toimitusvuorossa oleva pappi, mutta myös

Yksilöllistä surusidontaa sydämellä
Porvoo | +358 (0) 44 982 7188 | thefancylittlefactory.fi
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Hautauslupa

Vainajan tahto

Hautajaiset ovat yleensä noin kolmen viikon kuluessa
kuolemasta. Hautauksen saa kuitenkin toimittaa
vasta sen jälkeen, kun hautauslupa on tullut tiedoksi
kirkkoherranvirastoon.

Hautajaiset kunnioittavat vainajan muistoa.
Tilaisuuden järjestelyissä pyritään noudattamaan
vainajan tahtoa, jos hän on sen eläessään ilmaissut.
Esimerkiksi jokaisella kirkkoon kuuluvalla vainajalla
on oikeus tulla siunatuksi hautaan, vaikka omaiset
eivät niin tahtoisikaan. Toisaalta omaiset voivat pyytää
kirkkoon kuulumattoman vainajan siunausta.

Perukirjat, perinnönjaot ja muut perheoikeudelliset asiakirjat

ammattitaidolla, verotehokkaasti ja ihmisläheisesti
Ole yhteydessä, koska aina kannattaa kysyä!
Jag betjänar även på svenska.
Omnilex Oy - Liikkuva juristi / Rörliga juristen

OTK Leena Kivisalo | 0400 242 141 | leena.kivisalo@omnilex.fi

Toteutamme niin häät, rippijuhlat
kuin muistotilaisuudetkin,
toivomassasi paikassa.
040 547 7776
myynti@cateringhenriksson.fi
www.cateringhenriksson.fi
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Siunaustilaisuus
Hyvissä ajoin ennen siunaustilaisuutta pappi keskustelee omaisten kanssa vainajasta ja
tämän elämästä. Omaiset voivat halutessaan
myös puhua kuolemaan ja tulevaisuuteen
liittyvistä tunteista ja ajatuksista. Keskustelussa sovitaan musiikista ja siunaustilaisuuden
kulusta. Jos musiikkiin liittyy erityisiä toiveita,
on hyvä olla yhteydessä suoraan kanttoriin.
Siunaustilaisuudet ovat Porvoossa useimmiten Näsinmäen siunauskappelissa. Siunaus on
mahdollista toimittaa myös jossakin seurakunnan kirkossa tai haudalla. Toimitus noudattaa
tiettyä kaavaa, mutta tilaisuutta on mahdollisuutta muokata vainajan näköiseksi esimerkiksi musiikin avulla. Pappi voi puheessaan tuoda
esille vainajan persoonaa ja elettyä elämää.
Siunauksen jälkeen omaiset saattavat arkun
yhdessä haudalle ja laskevat kukat, jos kyseessä on arkkuhautaus. Kukat voidaan laskea
myös kappelissa. Jos vainaja tuhkataan, arkku
jää alttarille tai kannetaan ruumisautoon. Saattoväki voi viedä kukat itse haudalle tai muistolehdon alueelle, johon tuhkauurna aikanaan
tullaan hautaamaan. Omaisten halutessa seurakunta vie kukat haudalle siunausta seuraavana arkipäivänä. Jos tuhkauurnaa ei haudata
Näsinmäen hautausmaalle, kukat hävitetään,
ellei toisin ole etukäteen sovittu.

Perintöasiat ja ositukset
yli 30 vuoden kokemuksella
Även på svenska

Toimimme Porvoossa
ja Helsingissä

OTA YHTEYTTÄ
johanbutzow.fi
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Muistotilaisuus
Siunaustilaisuuden päätyttyä on tapana järjestää saattoväelle
vapaamuotoinen muistotilaisuus, johon omaiset ja läheiset
kokoontuvat muistelemaan vainajaa. Tilaisuuden voi
järjestää esimerkiksi ravintolassa, pitopalvelun juhlatilassa tai
vainajan kotona. Myös Porvoon suomalaiselta seurakunnalta
voi tiedustella juhlatiloja.

Maksaako hautaus?
Hautaan siunaaminen on maksuton, jos vainaja on kuulunut
johonkin evankelis-luterilaiseen seurakuntaan. Kirkkoon
kuulumattomien vainajien siunauksesta seurakunta perii
maksun. Hautapaikasta seurakunta veloittaa maksun kaikilta,
samoin muistolehtoon tulevasta nimikyltistä.

Interflora.fi

Hautajaiskukat lähelle tai kauas toimittaa Interflora
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Hautaustapa ja hautapaikka
Hautaustavan ja hautapaikan valinta on
ensimmäisiä päätöksiä kuoleman jälkeen.
Jos vainaja lasketaan vanhaan hautaan,
seurakuntayhtymän hauta-asiaintoimistosta täytyy varmistaa, kuinka monta vainajaa
hautaan saa haudata.
Tuhkaus on yleistynyt viime vuosina.
Siunauksen kulku on samanlainen kuin
arkkuhautauksessa, mutta tilaisuuden
jälkeen arkku jää alttarille tai siirretään
ruumisautoon. Hautaustoimisto kuljettaa
vainajan krematorioon tuhkattavaksi, joten
arkun kantamisesta autoon heti siunaustilaisuuden jälkeen sovitaan hautaustoimiston kanssa.
Tuhkauurnan voi yleensä noutaa parin
viikon kuluessa siunaustilaisuudesta.
Krematoriolle tulee ilmoittaa, minne tuhka
haudataan tai sirotellaan. Halutessaan
omaiset voivat sopia hautaustoimiston
kanssa uurnan noudosta ja kuljetuksesta
uurnanlaskutilaisuuteen.

Ikimuistoisiin tilaisuuksiin
upea kartanomiljöö

Kiialan kartano I Kiialantie 77, 06500 Porvoo
Catering-palvelut 040 753 8317 I irmeli.veittikoski@cabriole.fi
www.kialagard.com
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Uurnanlaskutilaisuus
Uurnanlaskutilaisuuden ajankohdan
voi sopia hauta-asiaintoimiston kanssa.
Jos omaiset haluavat paikalle papin,
aika varataan kirkkoherranvirastosta.
Omaisten niin toivoessa pyritään
varaamaan hautaan siunaamisen
toimittanut pappi. Uurnan voi laskea
arkkuhautaan tai muistolehtoon.
Tuhkan voi myös sirotella
hautausmaan sirottelualueelle.

Perunkirjoitukset, lahjakirjat,
omaisuuden siirrot ja perinnönjaot
verotehokkaasti. Luottamuksella ja
vuosikymmenten kokemuksella.

Ota yhteyttä
hannu.moilanen@flexsecurity.fi
puh. 040 310 1255
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Hautajaisten jälkeen
Seurakunnan järjestämät sururyhmät on
tarkoitettu henkilöille, jotka ovat menettäneet
läheisen muutaman kuukauden tai viimeisen
parin vuoden aikana. Sururyhmissä läheisensä
menettäneet muistelevat, keskustelevat surusta
ja sen vaiheista sekä peilaavat omaa tilannettaan muiden kokemuksiin. Ryhmät kokoontuvat viidestä kahdeksaan kertaa, ja niitä ohjaavat seurakunnan koulutetut työntekijät.

Pyhäinpäivä
Pyhäinpäivä muistuttaa jälleennäkemisen
ja iankaikkisen elämän toivosta. Porvoon
suomalainen seurakunta kutsuu vuoden aikana
poisnukkuneiden seurakunnan jäsenten omaiset
pyhäinpäivän ilta-kirkkoon. Tilaisuudessa
kunnioitetaan vuoden sisällä kuolleiden muistoa
kynttilöin, virsin ja lukemalla heidän nimensä.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden
kuluessa kuolemasta. Perunkirjoitusta varten
pyydetään vainajan virkatodistus aluerekisterikeskukselta sähköpostitse
(vantaa.keskusrekisteri@evl.fi).
Omaiset voivat antaa perunkirjoitukset
hautaus- tai lakitoimiston tehtäväksi.

Ky asianajotoimisto Möller Advokatbyrå Kb

asianajaja, varatuomari Leif Möller

oikeusavustamista ja asianajoa Porvoossa vuodesta 1985

Perhevarallisuusasiat, kuten avioehdot, ositukset.
Perintöasiat, kuten testamentit, perunkirjoitukset,
pesänselvitykset ja perinnönjaot.
Oikeudellista neuvontaa yksityisasioissa, asiakirjojen ja sopimusten
laadintaa.
Oikeudenkäyntien
valmistelua.
LEIF
MÖLLER

Asianajaja, VT
Advokat, VH
Yhteys ja ajanvaraus:
leif.moller@mollerlaw.fi
| +358-(0)40 0555875
Attorney at law

Rechtsanwalt

Ky Asianajotoimisto Möller Advokatbyrå Kb

Aleksanterink. 22 A 2

leif.moller@mollerlaw.fi

Alexandersg. 22 A 2
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Haudanhoito

Hautamuistomerkki

Jos hautapaikka on uusi, luovutuksen yhteydessä
tulee sopia hautaoikeuden haltijasta. Haudan hoidosta
vastaa hautaoikeuden haltija. Haudanhoidosta voi
halutessaan tehdä sopimuksen seurakunnan kanssa.

Arkkuhaudalla hautamuistomerkki on yleensä kivi tai
risti. Seurakunnalla on ohjeet, millaisen muistomerkin
hautapaikalle voi sijoittaa. Lisätietoja voi kysyä myös
hautakiviä toimittavilta yrityksiltä. Muistolehdossa
muistomerkki on nimilaatta, joka kiinnitetään
yhteismuistomerkkiin. Myös sirottelualueelle voi
laittaa nimilaatan.

Hautakiviä perinteitä kunnioittaen jo vuodesta 1896

Laadukkaat hautakivet nopeasti ja luotettavasti

www.hautakivi.net

– Tutustu mallistoomme kotisivuillamme, suunnittele ja pyydä tarjous.
– Tule myyntinäyttelyymme, jossa apunasi hautakivisuunnittelija veloituksetta.
– Myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Kiviveistämö Berglöf Oy • Pienteollisuustie 33, PORVOO • p. 019 580 200 • myynti@hautakivi.net

Porvoon suomalainen seurakunta
www.porvoonseurakunta.ﬁ
Kirkkoherranvirasto
019 661 1213

Hauta-asiaintoimisto
019 661 1203,
019 661 1257

www.borg.fi

Kaikki hautaamiseen
liittyvät järjestelyt

Alla begravnings
arrangemang

• Arkut
• Uurnat
• Muistotilaisuudet
• Uudet hautakivet sekä
vanhojen kunnostukset
• Kuljetukset
• Kukkasidonnat
• Perunkirjoitukset

• Kistor
• Urnor
• Minnestunder
• Gravstenar nya och
renovering av gamla
• Transporter
• Blomster binderi
• Boupptäckningar

Rauhankatu 25 Fredsgatan | puh./tel. 010 322 00 80 | 0500 473 557 | info.porvoo@borg.fi

• www.jssuomi.fi

käyntiosoite:
Lundinkatu 5, 2. krs,
06100 Porvoo

