ENSIOHJEITA HAUTAUSTA JÄRJESTÄVÄLLE
Helpoin tapa hautajaisten järjestämiselle on ottaa yhteys hautaustoimistoon, joka
luotettavasti ja asiantuntemuksella ryhtyy hoitamaan hautaukseen liittyviä asioita.
Maaseudulla usein omaiset käyvät itse myös seurakunnassa sopimassa hautausajat,
-paikan ja toimittajat hautaustilaisuutta varten. Tämän voi toki hoitaa myös
hautaustoimisto.
Hautaustoimistossa valitaan arkku ja tarvittaessa uurna. Hautaustoimisto huolehtii
vainajan pukemisesta, arkkuunlaitosta ja tarpeellisista kuljetuksista.
Hautaustoimistossa sovitaan siirrosta kappeliin mm. siitä haluavatko omaiset olla
mukana kuljetuksessa, varataanko sairaalalta jäähyväishuone, lauletaanko
mahdollisesti virsi yhdessä vai haluavatko läheiset jättää jäähyväisiä avonaisen arkun
äärellä keskenään. Arkkuun voidaan laittaa pieni kimppu vainajan rinnan päälle.
Kaikessa pyritään toteuttamaan läheisten ja vainajan toivomuksia, ja järjestämään
mahdollisimman kyseiselle henkilölle sopivat hautajaiset. Sanomakellot kuunnellaan
yleensä sairaalalta kappeliin siirrettäessä. Kirkon pihaan pysähdytään ja noustaan
autosta ulos kuuntelemaan kellot, joiden soiton hoitaa hautaustoimisto. Tämän
jälkeen ajetaan kappeliin, missä arkku kannetaan yhdessä sisälle ja jätetään sinne
odottamaan siunauspäivää.
Hautaustoimistossa voi myös tilata kukkalaitteet omaisille, arkun kannen päälle ja
muistotilaisuuteen. Ne toimitetaan siunauspäivänä suoraan kappeliin veloituksetta.

Hautapaikka
Yleensä hautapaikka on hautausmaalla ja siitä voidaan sopia seurakunnan virastossa.
Kyseeseen voi tulla suvun vanha hautapaikka tai uusi hautapaikka tilanteen mukaan.

Arkkuhautaus
Sekä arkku- että tuhkahautauksessa siunaus- ja toimitustilaisuus on lähes
samanlainen. Toimituksen jälkeen arkku yleensä kannetaan kirkosta tai kappelista
omaisten saattamana ja lasketaan hautaan. Toimitus voi myös tapahtua haudalla.
Arkkuhautauksessa kukat lasketaan yleensä kesällä vasta haudalla, mutta talvella jo
kappelissa.

Tuhkahautaus
Tuhkahautauksessa arkku kukkineen jätetään yleensä tilaisuuden päätyttyä
kappeliin, josta se hautaustoimiston toimesta siirretään tuhkattavaksi. Joskus myös
sovitaan, että arkku kannetaan suoraan hautausautoon siunauksen jälkeen, mikäli
tuhkaukseen kuljettaminen on mahdollista heti. Kukkalaitteet voidaan toimittaa
tulevalle hautapaikalle tai esim. muualle siunattujen muistomerkille. Tuhkaus
virtolaisille tapahtuu useimmiten Seinäjoen krematoriossa. Uurna voidaan noutaa
krematoriosta itse (uurnan tiedustelu nrosta 0447600762) tai hautaustoimiston
toimesta noin 1-2 viikon aikana. Tuhkan hautaaminen tapahtuu yleensä erikseen
sille varattuna aikana. Hautaustoimilain mukaan vainajan tuhka on sijoitettava
lopullisesti yhden vuoden kuluessa kuolemasta yhteen paikkaan. Useimmiten
tuhkan sijoituspaikkana on hautausmaalla oma hautapaikka tai muistolehto.
Tuolloin uurnanlaskupäivästä sovitaan seurakunnan kanssa, mistä tilaisuuteen tulee
paikalle seurakuntamestari. Tuhkan voi myös sijoittaa esim. omalle maalle, mutta
siihen tulee olla kirjallinen lupa. Tuhkan sijoittamisesta omalle tontille tulee
merkintä kiinteistörekisteriin.

Muistotilaisuus
Yleensä siunaustilaisuuden jälkeen järjestetään muistotilaisuus. Se voi olla kotona,
seurakunnan tiloissa tai muissa soveltuvissa tiloissa (Virroilla esim. Mikontalossa
perinnekylässä, Marttisessa, Rajaniemessä).
Ennen hautajaisia papin kanssa keskustellaan tarkemmin ja sovitaan
siunaustilaisuuden ja mahdollisen muistotilaisuuden ohjelmasta.

Hautauskulut
Hautauskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista ja vainajan tililtä.
Kuolinpesän nimellä olevat laskut toimitetaan pankkiin ja ne voidaan maksaa
vainajan tililtä, vaikka tili muutoin on suljettu. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja
hautaamiseen voi hautausavustusta hakea vainajan viimeisen asuinpaikan
sosiaalitoimesta. Sosiaalitoimi kustantaa yleensä vainajalle pakolliset
minimihautauskulut.

Perunkirjoitus
Perunkirjoitus on toimitettava kaikista Suomessa asuneista ja kuolleista henkilöistä
kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta. Perukirja toimitetaan verovirastoon.
Tarvittaessa peruskirjoitukselle voi hakea jatkoaikaa. Perunkirjoitus on ilmoitus
vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Virroilla perunkirjoituksia tekevät mm.
pankit, Eero Neste ja Veroapu M. Sorvari.

Mihin tarvitaan virkatodistusta
Virkatodistuksella hoidetaan käytännön asioita pankeissa, vakuutusyhtiössä jne.
Kuolintodistusta ei tarvita, ellei kyseessä ole taho, joka tarvitsee tietoonsa vainajan
kuolinsyyn. Katkeamaton virkatodistusketju eli sukuselvitys tarvitaan perukirjan
liitteeksi. Ensisijaisesti asioita voi hoitaa virkatodistuksella, jossa näkyy henkilön
kuolinpäivä sekä mahdolliset pesän osakkaat. Kätevästi tällaisen todistuksen saa
maistraatista.

Hautamuistomerkit
Hautaustoimisto välittää uusia hautakiviä, kaiverruksia vanhoihin hautakiviin, kivien
kunnostuksia, puhdistuksia jne.

Palveluksessanne

Kukka-Riitta
Kukka- ja Hautauspalvelu
Varpustie 1, 34800 Virrat
Riitta Lahtinen p. 040 747 2590 tai 045 1700 488

