
Käytännön ohjeita 

Omaisille

minä, sinä, Hän



2

Sisällysluettelo

Siunausaika- ja paikka ��������������������������������������������� 3
Siunaustilaisuus �������������������������������������������������������� 4
Haudalla ��������������������������������������������������������������������� 5
Muistotilaisuus ��������������������������������������������������������� 5
Kiitos kirkossa ���������������������������������������������������������� 6
Sururyhmä ����������������������������������������������������������������� 6
Ota yhteyttä �������������������������������������������������������������� 7

Siunauspaikat ja hautausmaat

Hamina
Hietakylän hautausmaa, 
 Laivasillankatu 6
Husulan hautausmaa Hamina, 
 Pirkantie 50
Husulan hautausmaa Vehkalahti, 
 Kouvolantie 150
Leirikankaan kappeli ja hautausmaa, 
 Pitkäsuontie 9
Myllykylän kappeli ja hautausmaa, 
 Myllykyläntie 258
Ristiniemen kappeli ja hautausmaa, 
 Kappelitie 40

Miehikkälä
Miehikkälän kirkko ja hautausmaa, 
 Muurikkalantie 6

Virolahti
Virolahden kirkko ja hautausmaa,  
 Kirkontie 500

Esitteen kuvat Anna-Liisa Suntio�
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Siunausaika- ja paikka

Hautaan siunaamisia toimitetaan pääasiassa per-
jantaisin ja lauantaisin� Sunnuntaisin ja juhlapäivi-
nä ei siunata� 

Haminassa on kolme siunauskappelia: Ristinie-
messä, Leirikankaalla ja Myllykylässä� Siunaus 
voidaan toimittaa myös haudalla� Virolahdella ja 
Miehikkälässä siunaukset toimitetaan kirkossa tai 
haudalla�

Ristiniemen ja Leirikankaan kappelissa arkku on 
valmiina alttarilla� Myllykylän kappelissa ja kir-
koissa arkku kannetaan sisään alkusoiton aikana� 
Vahtimestari opastaa kantajia� Jos siunaaminen 
toimitetaan haudalla, arkku lasketaan hautaan en-
nen toimitusta�

Omaiset sopivat tuhkauurnan hautaamisen ajan-
kohdasta seurakunnan hauta-asiaintoimistossa 
vähintään viikkoa ennen aioittua uurnanlaskupäi-
vää� Omaiset voivat itse valita päivän�
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Siunaustilaisuus

Pappi ottaa yhteyttä omaisiin� Hän soittaa sil-
le henkilölle, joka on merkitty lähiomaiseksi tai 
omaisten ilmoittamalle yhteyshenkilölle�

Papin kanssa sovitaan siunauskeskustelu, jon-
ka aikana monet hautajaisiin liittyvät käytännön 
asiat selviävät� Siunauskeskustelu voidaan käydä 
omaisten luona kotona, seurakunnan tilassa tai 
puhelimessa�

Siunaustilaisuus koostuu musiikista, raamatun-
teksteistä, puheesta ja rukouksesta� Virsien lisäk-
si mukaan voidaan liittää myös muuta musiikkia 
omaisten tai kanttorin esittämänä� Tilaisuuden 
musiikkitoiveista, säestyksistä ja muista toivo-
muksista on hyvä sopia etukäteen papin ja tarvit-
taessa kanttorin kanssa� Pappi johtaa siunaustilai-
suuden kulkua selkeillä ohjeilla�

Kukat voidaan laskea sisällä kappelissa tai hau-
dalla omaisten toiveen mukaan� Tästä asiasta so-
vitaan papin kanssa siunauskeskustelussa�

Arkkuhautaus

Pappi/vahtimestari opastaa kantajia� Asetuttuaan 
arkun viereen kantajat panevat lakin päähän ja 
käsineet käteen ja kantavat arkun kappelista/kir-
kosta pappia/vahtimestaria seuraten� Saattoväki 
seuraa perässä�



5

Haudalla

Haudalla vahtimestari opastaa kantajia� Omaiset 
voivat heittää hautaan hiekkaa tai kukkia ennen 
kuin hauta peitetään kannella� Kukkien laskun 
jälkeen haudalla lauletaan virrestä 377:1-2� Virsi 
alkaa sanoin "Sun haltuus rakas Isäni"� Virren jäl-
keen joku omaisista kutsuu vieraat muistotilai-
suuteen, jos sellainen on järjestetty�

Hauta peitetään viikonlopun jälkeen ensimmäise-
nä arkipäivänä�

Muistotilaisuus

Muistotilaisuus on omaisten järjestämä juhla� Se 
on luonteeltaan yksityistilaisuus, johon pappi 
voi osallistua kutsuttaessa� Ohjelman muistotilai-
suuteen omaiset suunnittelevat oman mielensä 
mukaan�
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Kiitos kirkossa

Hautaan siunattujen nimet luetaan messussa esi-
rukouksen yhteydessä� Tavallisin ajankohta on 
siunausta seuraava sunnuntai� Seurakunta muis-
taa siunattuja ja omaisia rukouksin� Jokaiselle 
hautaan siunatulle sytytetään kynttilä rukouksen 
yhteydessä� Omaiset ja ystävät ovat lämpimästi 
tervetulleita messuun�

Pyhäinpäivän hartaudessa luetaan kaikkien vuo-
den aikana hautaan siunattujen nimet�

Sururyhmä

Muutaman viikon kuluttua hautajaisten jälkeen 
diakoniatyöntekijä ottaa puhelinsoitolla yhteyt-
tä omaisiin� Hän kysyy kuulumisia ja kertoo su-
ruryhmästä� Mikäli et asu seurakunnan alueella, 
voit tiedustella oman seurakuntasi sururyhmistä� 
Sururyhmässä etsitään valoa, toivoa ja uskoa tu-
levaisuuteen� Seurakunnan sururyhmä on vertai-
tukiryhmä, jota johtaa seurakunnan työntekijä� 
Ryhmä kokoontuu kuusi kertaa�

Kaivatessasi kuuntelijaa ja vierellä kulkijaa, voit 
rohkeasti ottaa yhteyttä seurakunnan työnteki-
jään, pappiin tai diakoniatyöntekijään�
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Ota yhteyttä

Papit
Astola Matti  040 541 5398
Holopainen Ville  050 594 3891
Kinnunen Anna  0400 279 926
Kivekäs Jaana   050 594 3890
Koivunen Anne  050 386 5728
Parjanen Juha   050 386 5716
Rajala Elina  050 594 3887
Rautiainen Kari  050 386 5718
Talka Hanna   050 594 3889
Venäläinen Anita   050 386 5719

Kanttorit
Huopainen Kai   050 594 3879
Heikkilä Inna  040 176 4604
Soranummi Pekka   0440 999 543
Suutari Ulla   050 386 5720
Venäläinen Niina  0400 277 924

Toimistosihteerit 
Kunnari Marjo  0440 999 400
Toivanen Outi  0440 999 404

Hautausmaat
Partanen Katri   050 386 5727

HAMINAN SEURAKUNTA
Pikkuympyräkatu 34, 49400 Hamina
vaihde p� 05 210 3000 ma-pe klo 9-12 ja 13-15 
www�haminanseurakunta�fi
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Herra, anna hänelle iankaikkinen lepo,  

ikuinen valo häntä valaiskoon. 

Aamen.


