Avuksi surukotiin
Meillä on Jumala,
Jumala, joka auttaa,
ja Herra,
Herra, joka kuolemasta vapahtaa.
Opas hautauksesta ja sen valmisteluihin liittyvistä
käytännön kysymyksistä.
Kajaanin seurakunta
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KUOLEMAN KOHDATESSA 3

Kuoleman kohdatessa
Suru on ihmisen terve ja luonnollinen tapa kohdata menetys.
Jokaisella ihmisellä on oma tapansa surra. Jonkun on helppo
itkeä, toisella itkun aika tulee
myöhemmin. Surun kestoa, syvyyttä ja sen vaatimaa aikaa ei
voida ennakoida. Ole surussasi
itsellesi armollinen ja kunnioita
tunteitasi.
Seurakuntasi haluaa tämän vihkosen avulla auttaa sinua siunaustilaisuuden, hautauksen ja
muiden kuolemaan liittyvien
käytännön asioiden järjestelyissä. Voitte tehdä kaikki järjestelyt kiireettömästi ja yhdessä
seurakunnan
työntekijöiden
kanssa.
Kristillinen hautaan siunaaminen
ja hautauskäytännöt kertovat jo
itsessään kristillisen seurakun-

nan uskosta. Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan portti Jumalan
luo iankaikkiseen elämään. Jeesus Kristus, Vapahtajamme, voitti kuoleman ylösnousemisellaan
ja valmisti tien valtakuntaansa.
Kristittyinä saamme luottaa
Raamatun lupauksiin siinä, että
kuoleman rajan takana on jo monia rakkaita meitä odottamassa.
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Ennen hautajaisia

K
Se, mikä kylvetään
katoavana, nousee
katoamattomana. Mikä
kylvetään vähäpätöisenä,
nousee kirkkaana.
Mikä kylvetään heikkona,
nousee täynnä voimaa.
1. Kor. 15:42-43

Kuoleman tapahduttua
Hautaaminen edellyttää hautauslupaa. Kun ihminen
kuolee
sairaalassa tai muussa laitoksessa, omaiset saavat hautausluvan
hoitohenkilökunnalta. Kotona tapahtuneen kuoleman selvittäminen
hautausluvan saamiseksi käynnistyy yhteydenotolla terveyskeskukseen. Jos kuolema tapahtuu tapaturmaisesti, poliisi ottaa
yhteyden omaisiin ja tarvittaessa
opastaa järjestelyissä. Omaiset
toimittavat hautausluvan Kajaanin
seurakunnan hautausasiain toimistoon, Linnankatu 12, p. 08-617
22259.
Lähiomainen saa halutessaan
tiedon vainajan kuolinsyystä
lääkäriltä. Seurakunnalle ei tule
tietoa kuolinsyystä. Tapaturmatilanteissa poliisi vastaa vainajan
kuljetuksesta, muissa tapauksissa
omaiset voivat sopia siitä haluamansa hautaustoimiston kanssa.
Läheisen kuoltua voidaan viettää
omaisten pyynnöstä saattohartaus.
Se sisältää virsilaulua, raamatun-
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lukua, rukousta ja jäähyväisten
jättämistä. Rukoushetki voidaan
pitää heti kuoleman tapahduttua tai
vainajaa noudettaessa. Se voidaan
pitää sairaalan potilashuoneessa,
sairaalan kappelissa tai kotona.
Rukoushetken voi johtaa sairaalapastori, oman seurakunnan pastori
tai joku vainajan läheisistä.
Suruliputus
Kuolinpäivänä vainajan kotitalon
lippu pidetään puolitangossa vuodenajan mukaisesti liputusajan
loppuun. Usein myös työpaikalla liputetaan. Suomen lippu nostetaan puolitankoon viemällä lippu
ensin ylös ja laskemalla se sitten
kolmanneksen verran alaspäin.
Hautauspäivänä on tapana liputtaa
vainajankodissajamuistotilaisuuspaikassa. Tällöin suruliputetaan
kello 8:sta alkaen. Myös virallisena liputuspäivänä suruliputetaan.

Ennen hautajaisia

H
Sinä annat toivon säteiden virrata lempeinä,
armahtavina harmaisiin,
pimeisiin päiviini.
Sinä parannat haavani,
kokoat sirpaleeni
hellästi käsiisi ja luot
uutta särkyneestä.

Hautajaisjärjestelyt
Hautajaisjärjestelyt käynnistyvät
ottamalla yhteyttä seurakunnan
hautausasiain toimistoon tai yksityiseen hautaustoimistoon.

lisesta vainajan katsomisesta ennen siunaustilaisuutta, tarvittaessa
tuhkaukseen, uurnan laskuun sekä
haudan hoitoon liittyvistä asioista.
***************************

***************************
Hautausasiain toimisto:
Hautaukseen liittyvistä
asioista voit sopia hautausasiain
toimistossa Linnankatu 12,
p. 08-617 22259
ma, ke-pe klo 9.00–15.00.
***************************
Hautausasiain toimiston kanssa
sovitaan hautaan siunaamisen aika
ja paikka, siunausvuorossa oleva
pappi, muistotilaisuuden paikka,
sanomakellojen soitto sekä vainajan muistaminen jumalanpalveluksessa. Hautaan siunaaminen voi
tapahtua kirkossa, siunauskappelissa, sairaalan kappelissa, haudalla tai vainajan kotona.

Päivystävä pappi:
Tavattavissa ma-pe
seurakuntakeskuksen
olohuoneella klo 10-12,
Linnankatu 12
p. vaihde 08-61721)
ma-pe klo 10.00–12.00.
***************************
Hautausmaa ja hautapaikka
Kajaanin seurakunnalla on kolme
hautausmaata: Vanha hautausmaa,
Paltaniemen hautausmaa ja Vuolijoen hautausmaa. Hautausmaiden
kartat ovat oppaan liitteenä.
Haudassa voi olla yksi tai useampi vierekkäinen hautapaikka.
Yhdessä arkkuhautapaikassa voi
olla kaksi päällekkäistä hautasijaa.
Haudan hallinta-aika on enintään
50 vuotta kerrallaan.

Hautausasiain toimistossa sovitaan hautapaikasta, hautapaikan
haltijasta, haudan peittämisestä,
muistomerkkien siirrosta, mahdol5

Ennen hautajaisia
Uusi hauta lunastetaan vähintään
25 vuodeksi. Ennen hautausta tulee vanhassa, aikaisemmin lunastetussa haudassa, olla hallinta-aikaa
jäljellä vähintään 20 vuotta. Mikäli hallinta-aikaa on vähemmän,
puuttuvat vuodet tulee lunastaa.
Hautausmailla on myös vanhoja
ainaishautoja. Uusia ainaishautoja
ei enää luovuteta.
Tuhkauurnan voi haudata arkkuhautaan. Vanhalla hautausmaalla
on myös erillinen uurnalehto, johon
haudataan vain uurnia. Tavanomaiseen uurnahautaan mahtuu 9
uurnaa paikan koosta riippuen.
Yksittäisen uurnapaikan voi valita
myös muuri- tai anonyymialueelta.
Hautapaikka-, hautaus- ja tuhkausmaksut päätetään vuosittain. Hautapaikka on ilmainen kajaanilaisille, joilla on rintamasotilastunnus,
rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus.
Vanhalla hautausmaalla ei ole
enää tilaa uusille arkkuhaudoille.
Arkkuhautaus voidaan tehdä vanhaan sukuhautaan, mikäli siinä on
tilaa. Vanhalla hautausmaalla on
uurnahauta-alue, johon saa uusia
uurnahautoja. Sen lisäksi tuhka
voidaan haudata vanhaan sukuhautaan, vaikka kaikki arkkuhautasijat
olisi käytetty. Uusia arkkuhautoja
luovutetaan Paltaniemen ja Vuolijoen hautausmaalle.
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Hautaustoimistot
Yksityisessä hautaustoimistossa
sovitaan arkusta tai uurnasta sekä
vainajan kuljetuksesta.
Kuolinilmoitus
Läheisen kuolemasta voidaan ilmoittaa sanomalehdessä. Ennen
hautausta julkaistulla ilmoituksella
tiedotetaan kuolemasta ja esitetään
kutsu siunaustilaisuuteen. Ilmoitus on mahdollista julkaista myös
hautauksen jälkeen, jolloin voidaan samalla kiittää osanotosta.
Ilmoituksen voi käydä laatimassa
sanomalehden asiakaspalvelussa,
jossa on malleja nähtävänä.
Kuolinilmoitus sisältää tavallisesti tiedon vainajan perhesuhteista
(esim. mieheni, tyttäremme jne.) ja
ammatista tai arvonimestä. Näitä
seuraa vainajan koko nimi, syntymäaika ja -paikka sekä kuolinaika ja -paikka. Koska kuolinilmoituksella on tiedotuksen luonne,
omaiset voidaan mainita koko
nimellä. Ilmoitukseen voi liittää
raamatunlauseen, virrensäkeistön
tai muun sopivan tekstin. Jos kuolinilmoituksessa on kutsu siunausja muistotilaisuuteen, niiden aika
ja paikka kerrotaan selvästi.

Vanhan hautausmaan muistolehto
7

Hautajaiset

H
Jeesus sanoo:
”Minä olen
ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa
elää, vaikka kuoleekin,
eikä yksikään, joka elää
ja uskoo minuun,
ikinä kuole.”
Joh. 11:25-26
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Hautaan siunaaminen
Hautaan siunaaminen on kirkollinen toimitus. Siinä omaiset osoittavat kunnioitusta, huolenpitoa
ja surua menetettyään läheisen ja
rakkaanihmisen.Toimituksensisältö koostuu raamatunluvusta ja rukouksesta, puheesta ja siunaussanoista sekä virsistä ja mahdollisesta muusta musiikista.
Keskustelu papin kanssa
On tärkeää, että vainajan omaiset
keskustelevat papin kanssa hyvissä
ajoin ennen hautauspäivää. Keskustelussa on syytä puhua muun
muassa vainajan elämänvaiheista
ja persoonasta, siunaustoimituksen kulusta sekä muistotilaisuuden
luonteesta. Kajaanissa pappi osallistuu myös muistotilaisuuteen,
mikäli omaiset niin toivovat. Kanttori on mukana siunaustilaisuudessa sekä mahdollisuuksien mukaan
muistotilaisuudessa.

Surumusiikki
Omaiset voivat sopia virsistä papin kanssa. Toimituksen musiikista
vastaa kanttori, jonka kanssa on
syytä keskustella, mikäli omaisilla on erityistoivomuksia musiikin
suhteen.
Hautaan siunaamisen kaava
Hautaan siunaamisen kaavana
käytetään perinteisesti sanajumalanpalveluksen kaavaa. Omaisten toivoessa voidaan toimittaa
myös hautausmessu, joka sisältää
ehtoollisen. Molempiin kaavoihin
sisältyy erilaisia vaihtoehtoja ja
esimerkiksi virsien lukumäärä
vaihtelee. Hautaan siunaamisen
kaavasta sovitaan siunaavan papin
kanssa.
Seuraavan sivun kaavassa hakasuluissa olevat kohdat voivat
jäädä pois. Tähdellä (*) merkityissä kohdissa noustaan seisomaan.

Kukkalaitteet
Siunaustilaisuudessa kukat voidaan laskea joko johdantosanojen
tai Herran Siunauksen jälkeen.
On tapana, että omaiset laskevat kukkalaitteensa ensimmäisinä. Vanhan perinteen mukaan
lähin omainen laskee kukkansa
yleensä arkun pääpuoleen, vainajan sydämen puolelle. Lähiomaisia seuraavat muut sukulaiset,
työnantaja, järjestöt ja ystävät.
Jotta tapahtuma sujuisi joustavasti, voi jo istuinpaikan valinnassa ottaa huomioon kukkienlaskujärjestyksen.
Perinteisen
tavan mukaan vainajan omaiset ja
sukulaiset asettuvat takaa katsoen
oikealle puolelle, vasemmalle
asettuvat ystävät ja työtoverit.
Seppeleiden ja kukkien laskeminen arkulle ja haudalle on kristillinen perinne ja vertauskuva. Seppele on iankaikkisuuden symboli,
kukat muistuttavat elämän katoavaisuudesta.
Kukkalaitteiden laskijat astuvat
vuorotellen arkun ääreen, seisovat hetken hiljaa ja joku heistä
lukee tervehdyksen. Tämän jälkeen kukkalaite lasketaan arkun
sivuille. Hetken hiljentymisen jälkeen seppeleen laskijat kääntyvät
lähiomaisiin päin, kumartavat ja
palaavat paikalleen.

Tervehdyssanat
Surevan ihmisen voi olla vaikea
saada luetuksi tai sanotuksi tervehdyksensä, jolloin sanat voi jättää
myös sanomatta. Muistopuheet pidetään muistotilaisuudessa. Jos on
useita saattajia laskemassa samaa
kukkalaitetta, voi menetellä siten,
että osa saattajista käy laskemassa
kukat arkulle ja muut nousevat seisomaan paikallaan. Kajaanissa on
tapana, että kukkien laskemisen
jälkeen lauletaan virsi.

Hautaan siunaaminen
1. Virsi (virren edellä voi olla
alkusoitto tai muuta tilaisuuteen sopivaa musiikkia)
2. Alkusiunaus
3. Johdantosanat
4. [ Kukkien lasku ja virsi]
5. [ Yhteinen rippi:
synnintunnustus ja -päästö ]
6. [ Psalmi ]
7. Rukous
8. Raamatunluku ja puhe
Lukukappaleita voi olla
useampia.
Omaiset voivat esittää myös
toivomuksia siitä, mitä
Raamatun kohtia luetaan.
Raamatunluku ja puhe
voidaan toteuttaa myös
raamattumeditaationa,
jolloin lukeminen, puhe ja
laulut voivat vuorotella.
9. [ *Uskontunnustus ]
10. *Siunaussanat
11. [ Virsi tai muuta
musiikkia]
12. Rukous
13. Isä meidän -rukous
(lausutaan yhteen ääneen)
14. Herran Siunaus
15. [ Kukkien lasku ]
16. Päätösvirsi
17. Surumusiikki
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Hautajaiset

H

Hautaansaatto
Kun siunaustoimituksen päätösvirsi on laulettu, pukeudutaan
päällysvaatteisiin, noudetaan kukat arkun luota ja valmistaudutaan
hautaussaattoon.

Anna voimaa, että
jaksaisimme tästä
päivästä eteenpäin
päivän kerrallaan.
Lähetä luoksemme
rakkaita ihmisiä
lohduttamaan,
auttamaan ja kantamaan
meitä esirukouksin.
Lohduta meitä ylösnousemuksen ja jälleennäkemisen toivolla.
10

Arkun kantajat
Arkkuhautauksessa tarvitaan tavallisesti kuusi kantajaa. Arkku
saattaa olla yllättävän painava,
mikä on otettava huomioon kantajia valittaessa. Kantajina ovat
yleensä miespuoliset lähisukulaiset tai ystävät. Läheisimmät
kantavat arkkua pääpuolesta.
Kantajien paikoista on hyvä sopia etukäteen. Siunaustoimituksen
päätyttyä kantajat asettuvat arkun
ympärille päällysvaatteisiin pukeutuneina. He viettävät hiljaisen
hetken arkkuun päin kääntyneinä,
jonka jälkeen he voivat laittaa
hatun päähänsä. Kantoliinat asetetaan viistoon selän ja ulomman
olkapään yli.
Vainaja kannetaan loppusoiton
aikana jalkopää edellä kappelin

edessä odottavaan saattovaunuun.
Saaton kärjessä kulkevat pappi ja suntio. Arkun jäljessä
seuraavat lähimmät omaiset.
Kulkueessa on hyvä välttää
keskustelua, mutta siinä voidaan laulaa virttä. Haudalle tultaessa suntio ohjaa arkun laskemisen.
Tuhkaaminen ja maahan
kätkeminen
Jos vainaja tuhkataan, arkku
jää siunaustoimituksen jälkeen
paikoilleen. Omaiset huolehtivat kukkalaitteet arkun luota joko
haudalle tai muualle haudattujen
muistopaikalle. Kukkalaitteita ei
ole mahdollista säilyttää kappelin
tiloissa. Toimintatavasta on hyvä
keskustella hautausjärjestelyjen
yhteydessä. Sovitusta menettelystä on syytä tiedottaa myös muille
omaisille ja saattoväelle.

Tuhkan tai uurnan maahan kätkeminen tapahtuu erikseen sovittuna
aikana. Jos tuhka aiotaan haudata
tai sirotella muualle kuin hautausmaahan, tulee siihen olla maanomistajan lupa. Merialueet ja yleiset
vesialueet sekä valtion maa-alueet
kuuluvat Metsähallituksen paikallisosaston valvonnan piiriin.
Tarkempaa opastusta saa tarvittaessa hautausasiain toimistolta.

kirkollinen hautaan siunaaminen.
Keskustelun pohjana on Kirkkojärjestyksen säännös ”Kirkkoon
kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut
vainajan hautauksesta huolehtivat
henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei
kuitenkaan 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.”

Uurna luovutetaan krematoriolta
vain allekirjoitusta vastaan. Uurnan luovutuksessa toimitaan hautaustoimilain mukaisella tavalla.
Uurnaa tai tuhkaa maahan kätkettäessä voidaan viettää papin tai
maallikon johtamana rukoushetki seurakunnan muistotilaisuuspaikat
seuraavaa kaavaa soveltaen:
on lueteltu sivuilla 17.

1. Virsi
2. Johdanto
3. Psalmi
4. Raamatunluku
5. [ Vastaus (esim. virsi) ]
6. [ Puhe ]
7. Rukous
8. Isä meidän
9. Siunaus
10. Virsi

Muistotilaisuudessa on tapana
lukea adressit, laulaa virsiä, kuunnella musiikkiesityksiä ja pitää
puheita. Tämä on sopiva hetki
muistella vainajaa. Omaiset voivat
etukäteen sopia muistopuheiden
pitäjistä.

Kirkkoon kuulumattoman
hautajaiset
Siunauskappelit ovat käytettävissä
vain kristillisiä siunauksia varten.
Näissä tiloissa hautaansiunaamisen toimittaa evankelis-luterilaisen
kirkon pappi kirkkokäsikirjan
Muistotilaisuus
ohjeiden mukaisesti. Kappeleita
Siunaustoimituksen jälkeen on voivat lisäksi käyttää Kirkkojärmahdollista viettää muistotilai- jestyksen 2 luvun § 18 mainitut
suus. Se voidaan järjestää kirkkokunnat ja kristilliset yhseurakunnan tiloissa, vainajan teisöt.
kotona tai muualla niin kuin siitä
hautausta järjestettäessä sovitaan. Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat halutessaan
Pappi osallistuu mielellään muiskääntyä päivystävän papin puoleen
totilaisuuteen,
ja
kanttorikin (yhteystiedot, ks. s. 5) keskustelaikataulun salliessa.
Kajaanin lakseen mahdollisuudesta järjestää

Edellä sanotut periaatteet edellyttävät, että pappi keskustelee omaisten kanssa ennen kuin hautaan siunaamisesta sovitaan. Siunaamisaikaa tai kappelia ei voida varata
ennen kuin tämä keskustelu on
käyty.
Mikäli siunaamista ei järjestetä,
hautausasiat sovitaan suoraan hautausasiain toimistossa, Linnankatu
12. Tilaisuuden sisällöstä kuten
mm. musiikista tulee informoida
hautausasiain toimistoa ennakkoon.
Kirkkoon kuulumaton vainaja
haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan. Seurakunta
osoittaa hautapaikan vainajalle.
Vuolijoen hautausmaalla on erillinen tunnustukseton alue, johon
vainaja voidaan haudata, jos se on
ollut hänen tahtonsa.
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Hautajaisten jälkeen
Hautojen hoito
Omaiset
vastaavat
haudan
hoidosta ja muistomerkin kunnosta, ettei se aiheuta vaaraa hautausmaalla liikkuville. Omaiset
voivat huolehtia siitä itse tai antaa
sen
seurakunnan
tehtäväksi.
Kajaanin seurakunnalla on hautainhoitorahasto, joka ottaa korvausta vastaan hoitaakseen hautoja
joko yhdeksi tai useammaksi vuodeksi. Haudanhoitosopimus tehdään seurakunnan hautausasiain
toimiston kanssa.

Hautamuistomerkit
Seurakunnan puolesta haudalle
asetetaan väliaikaiseksi merkiksi
puuristi, jossa on vainajan nimi.
Haudalle on tapana hankkia muistomerkki. Se voi olla hautakivi,
risti tai veistos. Seurakunnat eivät
edellytä muistomerkin hankintaa
eikä sen hankkimisella ole kiire.
Ennen hankintaa tulee selvittää,
minkä kokoinen ja tyylinen muistomerkki voi olla.

Vainajasta tilataan sukuselvitys perunkirjoitusta varten Kuopion
aluerekisterikeskuksesta, puh. 040
4848 225. Tämä todistus kattaa
vainajan perhesuhdetiedot.
Perukirjasta on kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta jätettävä
yksi kappale vainajan kotipaikan
verotoimistoon perintöveron
Kuolinpesä ja perunkirjoitus
Kuolinpesän osakkaat voivat määräämistä varten.
hoitaa kuolinpesän omaisuutta
yhdessä. Tällöin omaisuudesta
määrääminen edellyttää kaikkien
osakkaiden yhteistä päätöstä. Pankit, posti ja eri viranomaiset edellyttävät selvitystä pesänhoitajan
toimikelpoisuudesta. Jos pesää
hoitaa lähisukulainen, riittää henkilötodistus ja sukuselvitys, josta
sukulaisuussuhde selviää.

Kuolinpesän hoitaja suorittaa
käytettävissä olevista varoista hauMuistomerkin valmistaja huolehtii tajaisiin kuuluvat menot. Nämä
muistomerkkiä koskevan hauta- maksut ovat ensisijaisia ja menevät
muistomerkkisuunnitelman lähet- muiden maksujen edelle.
tämisestä seurakunnan hautausasiaintoimiston hyväksyttäväksi. Perunkirjoitus on toimitettava kolVanhaan sukuhautaan haudattaessa men kuukauden sisällä kuolemasomaisten tulee sopia reunakivien
ta. Perunkirjoitukseen tarvittavien
ja muistomerkin siirtämisestä.
virkatodistusten ja sukuselvitysten
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hankkiminen vaatii aikaa, joten
siihen kannattaa ryhtyä ajoissa.
Perunkirjoitusta varten tarvitaan
virkatodistukset kaikista niistä kotipaikosta, joissa vainaja on ollut
kirjoilla täytettyään 15 vuotta.

Mistä apua suruun?

Usein lähimmät omaiset tarvitsevat ystävien tukea kaikkein eni- ten
hautauspäivän jälkeen, arkeen
palatessa. Tuo arkihan ei ole enää
samanlainen kuin ennen. Myös
seurakunnan työntekijät voivat
olla apuna kuuntelemassa ja keskustelemassa.
Vainajien muistaminen ja heidän
haudallaan käynti kuuluu kristityn
rukouselämään. Siksi hautausmaa
on siunattu Jumalan puhuttelun ja
rukouksen paikaksi. Varsinkin pyhäinpäivänä ja jouluna haudoille
syttyvät kynttilät kertovat kuoleman varjon maahan loistavasta
valosta, iankaikkisuuden toivosta
Kristuksessa.
Kajaanin seurakunta järjestää sururyhmiä. Lapsensa menettäneille
ja itsemurhan tehneiden läheisille
on myös ryhmiä. Sururyhmien
alkamisesta tiedotetaan Kajaanin
Seurakuntalehdessä.

Muistilista hautajaisten
järjestelyyn
- hautauslupa, joka saadaan
terveydenhoitohenkilökunnalta ja toimitetaan seurakunnan
hautausasiain toimistoon
- suruliputus
- yhteydenotto hautausasiain
toimistoon, jonka kanssa
sovitaan:
* hautaan siunaamisen aika
ja paikka
* siunausvuorossa oleva
pappi ja kanttori
* muistotilaisuuden paikka
* sanomakellojen soitto
* vainajan muistaminen
jumalanpalveluksessa
* hautapaikka ja
mahdollinen vainajan
katsominen
* hautamuistomerkki ja
haudan hoito

Yhteystietoja:
Hautausasiain toimisto:
Hautaukseen liittyvistä
asioista voit sopia
hautausasiain toimistossa
Linnankatu 12,
p. 08-617 22259 ma, ke-pe
klo 9.00–15.00.

Päivystävä pappi:
Tavattavissa
seurakuntakeskuksen
olohuoneella ma-pe klo
10-12 Linnankatu 12,
p. vaihde 08-61721

- muita hautaukseen liittyviä
asioita, jotka voi sopia yksityisessä hautaustoimistossa:
* kuolinilmoitus
* arkku tai uurna
* vainajan kuljetukset
* kukat
* kantajat
* muistotilaisuuden pitopalvelu
- pappi ja omaiset sopivat
seuraavista asioista:
* siunauskeskustelu
* virret
* muistotilaisuuden ohjelma
- perunkirjoituksen voi tehdä
esim. oikeusaputoimistossa tai
asianajotoimistossa 3 kk
sisällä kuolemasta
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Valon Kappeli
Siltalantie 18

•

Paltaniemen hautausmaan
Valon Kappelin on suunnitellut arkkitehti Juha
Paldanius. Kappeli on valmistunut
vuonna 1995 ja siinä on iso sali ja
pieni sali. Isossa salissa on tilaa 120
- 150 henkilölle ja pienessä salissa
30 henkilölle. Isossa salissa on urut
ja pienessä flyygeli. Valon Kappelin
yhteydessä on myös
krematorio.

•

Pääosa arkkuhautauksista toteutetaan Paltaniemen hautausmaalle.
Aluetta laajennetaan tarpeen mukaan. Siellä on myös uurnahautaalue.
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Vanha kappeli
Jauhokalliontie 1 A

•

Kajaanin Vanhalla hautausmaalla
on vuonna 1951 valmistunut arkkitehti Eino Pitkäsen
suunnittelema
siunauskappeli, johon
mahtuu noin 70
henkilöä. Tilassa on
sähköurut.

•

Vanhalla hautausmaalle
voi haudata jo
olemassa olevaan
sukuhautaan tai
2000-luvulla
perustetulle
uurna-alueelle.
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Vuolijoen kirkko
Kivikirkontie 3 A

•

Vuolijoella ei ole omaa siunauskappelia, vaan siunaukset toimitetaan pääasiassa hautausmaan
läheisyydessä sijaitsevassa Vuolijoen kirkossa, jonka on suunnitellut Josef Stenbäck ja se on otettu
käyttöön vuonna 1907.

•

Vuolijoen hautausmaalla on
arkkuhautapaikkoja. Varsinaista
uurnahauta-aluetta ei ole, mutta
arkkuhautapaikkaan voi haudata
myös tuhkauurnan. Vuolijoen
hautausmaalla sijaitsee Kajaanin
seurakunnan tunnustukseton
hautausalue.
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Muistotilaisuuspaikat:

Kajaanin seurakuntakeskus
(juhlasaliin käynti Väinämöisenkadun puolelta)

Tilat varataan hautausasiain toimistosta,
p. 08-617 222 59.

Nakertajan seurakuntakoti
Muramaantie 6, 87830 Kajaani

Linnankatu 12, 87100 Kajaani.

Juhlasalissa on 80
istumapaikkaa. Juhlasaliin on mahdollista yhdistää henkilökunnan
kahvio, josta saadaan tarvittaessa 24 istumapaikkaa lisää. Tila on
varustettu videonäytöllä. Tilaan on oma esteetön sisäänkäynti
Väinämöisenkadun puolelta. Naulakkotilat sijaitsevat heti
tuulikaapin jälkeen. Tiloissa on laitoskeittiö, jossa voidaan
valmistaa aterioita eri tilaisuuksiin. Seurakuntakeskuksen edustan
parkkipaikat on varattu muistotilaisuuksia varten lähiomaisille.

Lehtikankaan seurakuntakeskus
Mäntykatu 6, 87500 Kajaani
Lehtikankaan alueen Lehtikankaan seurakuntakeskus on
valmistunut 1969 ja peruskorjattu 1996. Perusteellisen saneerauksen jälkeen seurakuntakodin juhlasali vihittiin
kirkoksi 1997. Tuolipaikkoja kirkkosalissa on 150 hengelle.
Tarvittaessa kahviotila voidaan yhdistää kirkkosaliin, jolloin
tuolipaikkoja on yhteensä 250. Käytössä on myös laitoskeittiö.

Seurakuntakoti rakennettiin vuonna 1965. Perusteellisesti
uusittu seurakuntakoti valmistui käyttöön vuoden 2003 alussa.
Juhlasalin puolella on pöydissä istumapaikkoja noin 70 hengelle ja maksimissaan juhlasaliin mahtuu 100 henkeä. Juhlanjärjestäjien käytössä ovat juhlasali, kahvio ja pieni laitoskeittiö.

Linnantauksen seurakuntakeskus
Kaplastie 2, 87250 Kajaani
Linnantauksen alueen toiminnan keskus valmistui kesällä
1997, ja sen juhlasali vihittiin kirkoksi saman vuoden tuomiosunnuntaina. Kirkkosalissa on 200 henkilölle istumapaikat,
johon voidaan yhdistää kahviotila, jolloin istumapaikkoja on
yhteensä 350. Kahviossa on pöytäpaikkoja 100 hengelle.
Tiloissa on laitoskeittiö. Alttariteoksen on suunnitellut taiteilija Irma Kukkasjärvi.
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Vuolijoen seurakuntatalo
Kivikirkontie 3 B, 88270 Vuolijoki
Vuolijoen seurakuntatalo on Vuolijoen kirkon välittömässä
läheisyydessä. Siellä kokoontuu piirejä ja kerhoja ja sitä voi
varata myös perhejuhliin, kuten muistotilaisuuksiin. Juhlasalissa on pöytäpaikkoja noin 100 henkilölle. Tiloissa on laitoskeittiö.

Muistiinpanoja:
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Otanmäen seurakuntatalo
Kaivosmittaajantie 1,
88200 Otanmäki
Otanmäen kirkko sijaitsee Vuolijoen alueella
Otanmäen kyläkeskuksessa. Seurakuntasalissa on
istumapaikkoja noin 70 henkilölle. Kahvi- ossa on
pöytäpaikkoja 40 henkilölle. Tiloissa on pieni
keittiö.
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