KUN SURU
KOSKETTAA

Miten aloitetaan hautajaisjärjestelyt?
Ole yhteydessä kirkkoherranvirastoon ja hautaustoimistoon. Seurakunta vastaa hautaan siunaamisesta ja hautauspalvelun järjestämisestä. Hautaustoimisto auttaa mm.
arkutuksessa, vainajan kuljetuksessa. Kirkkoherranvirastossa sovitaan mm. hautaansiunaamispäivään liittyvät
asiat, tilaisuuteen tarvittavat työntekijät, sanomakellojen
soitto sekä hautapaikka. Hautaan siunaamisesta ja
hautauspalveluista tehdään sopimus, joka toimitetaan
sovitulle omaiselle pääsääntöisesti sähköpostitse.

HAUTAUSPALVELU

HAUTAPAIKKA

HAUTAPAIKKAMAKSU

Arkkuhautaus
Seurakunnalla on Ylitornion keskustassa kaksi hautausmaata ja Meltosjärvellä yksi hautausmaa, josta osaa käytetään tunnuksettomien hautausmaana.

Hautapaikkaista peritään voimassa olevan hinnaston
mukainen maksu. Arkkuhautauksessa hautapaikkaoikeus ja
siitä perittävä maksu on 25 vuotta ja uurnan hautauksessa 15
vuotta.

Uurnahautaus
Uurnan hautaamisessa on kaksi vaihtoehtoa. Uurnan voi
laskea uurnalehtoon tai hautausmaalle. Uurnalehto on osa
Ylitornion keskustan hautausmaata. Uurnalehtoon uurna
lasketaan aina seurakunnan työntekijän toimesta ilman
omaisten läsnäoloa. Hautausmaalle uurnan voi laskea
sovittuna aikana omaisten toimesta.

SANOMAKELLOJEN SOITTO

Tuhkan sirottelu
Ylitornion seurakunnalla ei ole varattuna varsinaista
tuhkan sirotelu paikkaa. Tuhkan sirottelu muualle kuin
varsinaiselle tuhkan sirottelupaikalle vaatii viranomaisen
luvan. Kirkkoherranvirasto neuvoo asiasta ja lisätietoa
löytyy esim. https://www.avi.fi/web/avi/vainajan-tuhka

VIRKATODISTUS

Seurakunta huolehtii haudan avaamisesta ja peittämisestä.
Haudalle saa halutessaan seurakunnalta vuodeksi lainaan
ensiristin. Seurakunta tarjoaa lisäpalveluna peruskunnostuksen ja muistokivien käsittelypalvelun. Peruskunnostus
sisältää mm. hautakummun tasaamisen ja kukkien valmiin
istutusaltaan. Peruskunnostuksen jälkeen aikaisemminkin
hautana ollut hauta ennallistetaan.

Seurakunnan jäsenille soitetaan sanomakellot. Sanomakellot
soitetaan sovitusti, yleensä silloin kun vainaja tuodaan seurakunnan ruumishuoneelle (Lepolaan). Omaiset voivat
kuunnella kellojen soiton ruumishuoneen edessä ulkona.
Hautaustoimistoyrittäjät ilmoittavat ajan seurakuntaan.

Virkatodistukset mm. perunkirjoitusta varten tilataan
internetistä osoitteesta:
https://lomakkeet.evl.fi/oulun-seurakunnat/virkatodistus
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HAUTAAN SIUNAAMINEN

Muistomerkin tulee olla seurakunnan hautausmaan sääntöjen
mukainen. Muistomerkin toimittajayritykset tietävät hyvin
käytännöt.

Henkilökunta: pappi, kanttori, suntio
Kirkkoherranvirastostosta esitetään palvelukseen pappi,
kanttori ja suntio. Omaiset voivat sopia henkilökohtaisesti Haudanhoitosopimus
omavalintaisen papin. Siunaava pappi ottaa aina yhteyttä Sopimus tehdään haudanhoitorahastoon, jota hallinnoi
seurakunta. Lisätietoa saa kirkkoherranvirastosta.
ennen hautajaisia ja sopii keskustelusta.
Omaiset voivat esittää toiveita surumarssin tai toimituksen muun musiikin suhteen.
Hautaan siunaamisessa ja hautauksessa on aina mukana
ammattitaitoinen suntio. Suntio huolehtii kaikki käytännön asiat ja on omaisten palveluksessa koko hautauspalvelun ajan.
Hautaansiunaaminen ja hautaus
Siunaaminen toimitetaan kirkollisen järjestyksen ja seurakunnan tapojen mukaisesti. Toimitus koostuu rukouksista, Raamatun tekstin luvusta, papin puheesta, siunaamisesta sekä virsistä. Mahdollisten kukkalaitteiden laskemisesta arkulle sovitaan omaisten kanssa papin keskustelussa. Hautaustoimisto huolehtii kukkalaitteet kirkkoon.
Kukkalaitteiden muistolauseita ja tervehdyksiä ei lueta
uudestaan haudalla. Arkun hautaan laskemisen jälkeen
vainajan omainen voi esittää kutsun muistotilaisuuteen.
Muistojuhla
Omaiset voivat halutessaan järjestää vainajan muistojuhlan, jonka sisältö on vapaa. Se voi koostua virsistä ja
muusta musiikista, muistopuheista, suruadressien lukemisesta jne. Siunaavan pappi ja kanttori voivat aikataulun
salliessa olla omaisten toivomuksesta mukana muistojuhlassa.
Seurakunnalta voi vuokrata Ylitornion keskustasta seurakuntakodin tai Meltosjärveltä kappelin muistojuhlan viettoa varten. Muistojuhlan voi järjestää myös kotona tai
jossakin muussa sopivassa paikassa.
Tilojen varaus
Seurakunnan tilat varataan hautaansiunaamissopimuksen
tekemisen yhteydessä kirkkoherranvirastosta. Muistojuhlaan voi valita omavalintaisen tilaisuuden järjestäjän.
Varaushinta on kertahinta ja se sisältää tilojen vuokran,
astioiden, liinojen ja muiden kalusteiden vapaan käytön.
Muistaminen jumalanpalveluksessa
Hautaan siunattua seurakunnan jäsentä ja hänen omaisiaan
muistetaan seuraavana sunnuntain jumalanpalveluksen
esirukouksessa ja Kiitoksessa.

Kirkkoherranvirasto
Alkkulanraitti 3
040-521 9384, ylitornio@evl.fi
www.ylitornionseurakunta.fi
Kirkkoherra Matti Salminen
040-550 8246, matti.salminen@evl.fi
Seurakuntapastori
040-522 7419
Kanttori
040-861 1042
Suntio
040-682 0846

Ylitornion hautaustoimistot:
Kukka– ja hautauspalvelu, Tiina Naasko
016-571 111
Jokivarren hautaus– ja kukkapalvelu, Mari Niskala
0400-450 336

Paikallista palvelua:
Pitopalvelu Monta Sorttia
040-673 7742
Ravintola Väylä
0400-151 144
Karemajat
040-770 3246
Pitopalvelu SiivilleSIS Ay
040-564 4464, 0400-747 744
Pitopalvelu Monipalvelu Lappilainen
040-720 3480
Hautakivikaiverrus T:mi Tomi Ratio
040-720 2314

Muistomerkki
Muistomerkin hankkivat halutessaan omaiset.
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