Läheisen kuoltua
Hautajaisten valmistelu

Kuolema aiheuttaa surua ja hämmennystä. Luopumisen hetkellä voimme jättää läheisen elämää suurempiin käsiin.
Kristillinen usko antaa hautajaisiin ja kuoleman kohtaamisen surun ja ikävän rinnalle myös toivon näkökulman. Kiitollisuus kaikesta menneestä voi täyttää sydämen. Vaikka hautajaiset ja niiden järjestely vievät voimia, se on myös osa sitä surutyötä, jonka avulla omaiset löytävät voimaa jatkaa elämää eteenpäin.
Hautajaiset antavat tilan yhdessä suremiseen ja keskinäiseen lohdutukseen. Poisnukkuneen läheisen voi hyvästellä tutuin virsin ja raamatunkohdin. Yhteisessä rukouksessa pyydetään voimaa kaipaukseen ja suruun. Jeesuksen sanoman kautta
meillä on toivo jälleennäkemisestä.

nausvarausta tehdessä tarvitaan hautauskuluista vastaavan henkilön ja vainajan henkilötunnus.

Hautajaisten valmistelu
Vainajan hautaan siunaaminen tulee
toimittaa kolmen viikon kuluessa kuolemasta. Vainajan ruumista ja tuhkaa
tulee käsitellä arvokkaalla ja vainajan
muistoa kunnioittavalla tavalla. Vainajan hautaamisessa ja tuhkaamisessa sekä tuhkan käsittelyssä tulee
kunnioittaa vainajan katsomusta ja toivomuksia.

Siunaukset toimitetaan torstaisin, perjantaisin ja lauantaisin klo 9.30, 10.45,
12.00, 13.15 ja 14.30 siunauskappelissa tai kirkossa.
Siunaava pappi ottaa yhteyttä omaisiin
tai omaiset pappiin sopiaksensa siunauskeskustelusta, jossa keskustellaan vainajasta sekä siunaus- ja muistotilaisuudesta. Musiikista voi sopia
kanttorin kanssa.

Siunauksesta sovitaan hautaustoimistossa tai kirkkoherranvirastossa. Siu-
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Kirkkoon kuulumattoman vainajan
hautaan siunaamisen edellytyksistä
tulee keskustella papin kanssa. Siunausta ei toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos
pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen
hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.

Liputus alkaa aikaisintaan klo 8 ja
päättyy auringon laskiessa, kuitenkin
viimeistään klo 21.

Hautaustoimisto huolehtii vainajan
arkkuun laittamisesta ja siirtämisestä.

Kukkatervehdykset

Siunaustilaisuus
Siunauksen toimittaa vuorossa oleva
pappi. Kirkon tai kappelin kelloja soitetaan sekä ennen siunaustilaisuutta
että sen jälkeen.

Arkkuhautauksessa kukat lasketaan
kappelissa tai haudalla. Jos kukat lasketaan kappelissa, omaiset, seurakunnan vahtimestari tai hautaustoimisto
vie kukat siunauksen jälkeen haudalle.
Uurnahautauksessa kukat lasketaan
kappelissa.

Sanomakellot
Sanomakellot kertovat seurakunnan
jäsenen kuolemasta. Pyhän Ristin kirkon kelloja soitetaan arkisin klo 10 alkaen. Sanomakellojen soittamisesta
sovitaan kirkkoherranviraston tai hautaustoimiston kanssa. Myös Lapin ja
Kodisjoen kirkoissa voidaan soittaa
sanomakelloja sopimuksen mukaan.

Kantajat
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi
kantajaa. Vahtimestari antaa kantajille
tarpeelliset ohjeet.

Hautauslupa

Siunauskappelit ja kirkot

Lääkäri antaa hautausluvan, jonka
hautaustoimisto toimittaa seurakuntaan. Jos vainaja on toiselta paikkakunnalta, hautauslupa annetaan mukaan siirrettäessä vainaja Raumalle, ja
lupa pitää toimittaa kirkkoherranvirastoon.

Kordelinin kappeli, Kaunisjärvenkatu
4, 26100 Rauma, 55 henkilöä
Monnan kappeli, Kodisjoentie 284,
26720 Monnanummi, 160 henkilöä
Pyhän Ristin kirkko, Luostarinkatu 1,
26100 Rauma, 800 henkilöä

Suruliputus

Lapin kirkko, Kirkkotie 23, 27230
Lappi, 650 henkilöä

Vainajan kuolinpäivänä liputetaan
usein kotona ja työpaikalla. Siunauspäivänä liputuksen alkaessa lippu vedetään puolisalkoon ja siunaustilaisuuden jälkeen lippu nostetaan loppupäiväksi täyssalkoon. Muistotilaisuuspaikassa lippu on siten täyssalossa.

Kodisjoen kirkko, Kodisjoentie 1445,
27310 Kodisjoki, 300 henkilöä
Terveysviranomaisten ohjeet (tartuntatautitilanteen mukaan) saattavat vaikuttaa kokoontumismahdollisuuksiin.
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uurnan haudalle viemisessä ja laskemisessa. Pyydettäessä vahtimestari
tai joku omaisista voi pitää lyhyen hartauden.

Kuolinkiitos kirkossa ja
nimi seurakuntatiedoissa
Kuolinkiitos tarkoittaa kuolleen seurakuntalaisen ja hänen läheistensä
muistamista esirukouksessa. Esirukous luetaan siunauksen jälkeisenä
sunnuntaina klo 10 jumalanpalveluksessa.

Tuhka voidaan sijoittaa myös hautausmaan ulkopuolelle, jolloin on hankittava maa- tai vesialueen omistajan
suostumus. Uurnaa noudettaessa on
kirjallisesti ilmoitettava seurakunnan
lomakkeella, minne tuhka sijoitetaan.

Siunatun seurakuntalaisen nimi julkaistaan omaisten luvalla siunausta
seuraavalla viikolla paikallisessa sanomalehdessä ja seurakunnan nettisivuilla.

Hautausmaat ja
hautapaikat
Rauman seurakunnan käytössä on
kolme hautausmaata: Vanha hautausmaa, Monnan hautausmaa ja Lapin
hautausmaa. Kodisjoen hautausmaasta huolehtii Kodisjoen saarnahuonekunta.

Tuhkaus ja uurnanlasku
Vainaja tuhkataan pääsääntöisesti siunauksen jälkeisellä viikolla. Tuhka laitetaan omaisten toimittamaan uurnaan. Tarvittaessa seurakunnalta saa
kartonkiuurnan.

Vainaja voidaan haudata uuteen tai
suvun hallinnassa olevaan vanhaan
arkkuhautaan, uurnahautaan tai muistolehtoon. Muistolehtoon voidaan haudata myös ilman uurnaa, nimettömänä. Uusista hautapaikoista sovitaan
ylipuutarhurin kanssa.

Tuhka luovutetaan krematoriosta vain
lähiomaisille; avio- tai avopuolisolle,
lapsille, vanhemmille tai valtuutuksen
saaneelle hautaustoimistolle. Henkilöllisyys on todistettava tuhkaa noudettaessa. Tuhka luovutetaan Monnan kappelissa tai vahtimestari tuo uurnan
Rauman seurakunnan hautausmaalle
uurnanlaskun yhteydessä.

Hautapaikat luovutetaan 30 vuodeksi.
Tämän jälkeen hallinta-aikaa voidaan
jatkaa.

Hautauskulut

Tuhka on haudattava tai muulla tavoin
sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan
vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Tuhkaa ei saa jakaa useampaan osaan.

Siunaustilaisuus seurakunnan kappelissa tai kirkossa on maksuton seurakuntaan kuuluneelle vainajalle. Seurakuntaan kuulumattoman vainajan siunauksesta peritään kappelin vuokra.

Uurnanlaskusta sovitaan seurakunnan
ylipuutarhurin kanssa. Uurnanlasku
sovitaan siunausvarauksen tehneen
asiakkaan kanssa, ja tämä välittää
ajankohdan muille omaisille. Seurakunnan vahtimestari on mukana uurnanlaskutilaisuudessa. Hän opastaa

Uurna- ja arkkuhautapaikka sekä haudan kaivaminen ja peittäminen ovat
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maksullisia kaikille muille paitsi henkilölle, jolle on myönnetty rintamasotilas- tai rintamapalvelustunnus.

Pyhäinpäivä
Kirkkovuoden aikana kuolleen seurakuntalaisen nimi luetaan pyhäinpäivänä Pyhän Ristin kirkossa, jos siunauksen jälkeen nimi on luettu kuolinkiitoksissa. Kuolleiden nimiä luetaan
pyhäinpäivänä myös Lapin ja Kodisjoen kirkoissa.

Vähävaraisen vainajan hautauskuluihin voi hakea avustusta Rauman kaupungin sosiaalitoimelta.

Muistomerkki
Muistomerkkejä koskevat tietyt säännöt. Muistomerkin hankinnasta tulee
keskustella seurakunnan ylipuutarhurin kanssa. Muistomerkki voi olla hautakivi tai risti. Muistomerkin voi tilata
hautaustoimistosta tai suoraan kiviveistämöltä.

Seurakunta järjestää pyhäinpäivän aikaan myös muita hiljentymismahdollisuuksia.

Sukuselvitys

Muistolehdossa ei käytetä yksittäisiä
muistomerkkejä. Omaiset voivat tilata
muistolehdon kivipaateen kiinnitettävän metallilaatan, johon on kaiverrettu
vainajan nimi.

Sukuselvitys eli virkatodistus perunkirjoitusta varten tilataan aluekeskusrekisteristä, puh. 044 730 9605,
tilaavirkatodistus.fi. Perunkirjoitus on
toimitettava kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta.

Haudan hoito

Sururyhmä

Omaiset voivat hoitaa hautaa itse tai
haudan voi antaa seurakunnan hoidettavaksi. Haudanhoitosopimukset tehdään puhelimitse, puh. 044 769 1410.

Rauman seurakunta ja Kriisikeskus
järjestävät kaikille läheisensä menettäneille vertaisryhmätoimintaa. Lisätietoja ryhmistä saa seurakunnan nettisivuilta (raumanseurakunta.fi) tai kirkkoherranvirastosta.
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Hautatoimen lomakkeet

Muistotilaisuuspaikat

Hautatoimen lomakkeita voi tulostaa
seurakunnan nettisivuilta osoitteesta
https://www.raumanseurakunta.fi/infoja-asiointi/hautatoimen-lomakkeet Lomake toimitetaan täytettynä ja allekirjoitettuna seurakuntaan.

Haappusten seurakuntakeskus
Päiväsenkatu 63, 26660 Rauma
• kokoushuone, halli ja keittiö,
50 henkilöä
• kirkkosali, halli ja keittiö, 110
henkilöä

Suostumus hautapaikkaan

Kaaron seurakuntakoti
Metsätähdentie 20, 26410 Kaaro
• sali ja keittiö,
50 henkilöä

Omaisella on oikeus tulla haudatuksi
lähisukulaisensa hautaan. Tilanteen
mukaan suostumus hautaamiseen on
pyydettävä hautaan oikeutetuilta henkilöiltä.

Kodistupa
Kodisjoentie 1453 A,
27310 Kodisjoki
• 96 henkilöä

Uuden hautaoikeuden haltijan
nimeäminen
Hautaoikeuden haltijasta ja siitä, keitä
hautaan voidaan haudata, sovitaan
hautaa luovutettaessa tai hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai
perilliset. Jos perillisiä on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija
edustamaan heitä hautaa koskevissa
asioissa.

Kuappla, Strömbäck-sali
Jokiranta 5, 26100 Rauma
• 40 henkilöä
Lapin seurakuntakoti
Hiedastentie 6, 27230 Lappi
• sali, kahvio ja keittiö,
120 henkilöä

Omaisen ilmoitus tuhkan hautauksesta hautausmaan ulkopuolelle

Nuortentalo
Hallikatu 12, 26100 Rauma
• sali, tarjoiluhuone ja keittiö,
120 henkilöä
• tarjoiluhuone ja keittiö,
40 henkilöä

Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa
tuhkan vain haudattavaksi tai muulla
tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Omaisen on ennen tuhkan
luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti
krematorion ylläpitäjälle, minne tuhka
tullaan sijoittamaan.

Seurakuntatalo
Luostarinkatu 1, 26100 Rauma
• Westhin sali ja keittiö,
90 henkilöä
Unajan seurakuntakoti
Unajantie 332, 26910 Unaja
• 70 henkilöä
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Seurakunnan yhteystietoja

Muita yhteystietoja

Kirkkoherranvirasto
Kirkkokatu 2, 26100 Rauma
puh. 044 769 1216
rauma.seurakunta@evl.fi
Avoinna ma–pe klo 9–14.
Poikkeavista aukioloajoista tiedotetaan seurakunnan lehti-ilmoituksessa ja nettisivulla.

Heinimäen Hautaustoimisto
Pohjankatu 24, 26100 Rauma
puh. 02 821 0306

Päivystävä pappi
joka päivä klo 9–20
puh. 044 769 1301

Wanhan Rauman Hautauspalvelu
Kauppakatu 26, 26100 Rauma
puh. 0400 774 343

Rauman Hautaustoimisto
Nortamonkatu 14, 26100 Rauma
puh. 044 705 2236

Päivystävä vahtimestari
klo 7–21
puh. 02 8377 5290
Ylipuutarhuri
- hautapaikat
- tuhkan lasku
- muistomerkit
- hautausmaihin liittyvät asiat
puh. 044 769 1411

Rauman kaupungin
sosiaalitoimisto
Hautausavustus
Kalliokatu 1, 26100 Rauma
Asiointiaika toimistossa
ma–pe klo 9–12
Puhelinasiointi ma, ke, to klo 13–
16, ti klo 13–17, pe klo 13–15
puh. 02 834 3343

Krematorio
- tuhkaukseen liittyvät asiat
- tuhkan luovutukset
ti–pe klo 8–15.30
puh. 044 769 1339

Uotilan Kivi
Kuivassuontie 14
26510 RAUMA
puh. 02 823 0910 tai 050 351 6056

Hautojenhoito
puh. 044 769 1410 klo 12–15
Porin aluekeskusrekisteri
- sukuselvitykset
- virkatodistukset
puh. 044 730 9605
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