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Sinulle surussasi 

Elämään kuuluu monenlainen luopuminen. Rakkaan 
ihmisen kuolema voi tulla omaisille ja läheisille yl-

lättäen. Jokainen meistä luopuu ja suree persoonallisella 
tavallaan oman aikansa. Suru voi näkyä ihmisessä eri ta-
voin: kaipauk sena, avuttomuutena, masennuksena, petty-
myksen ja syyllisyyden tunteina, jopa vihana. Ajan myötä 
suru voi muuttua sisäiseksi rauhaksi ja kiitollisuudeksi. 

Surun tuntemuksia tai ilmenemismuotoja ei tarvitse 
vältellä tai kätkeä. Surutyössä käydään läpi entistä yhteistä 
elämää, sen iloja ja murheita. Usein suru seestyy kuoleman 
hyväksymiseen. Jäljelle jäävät monet muistot ja yhteiset 
kokemukset. 

Surun aikana voit ottaa yhteyttä pappiin tai johon-
kin toiseen seurakunnan työntekijään. Seurakunnissa 
järjestetään myös sururyhmiä läheisensä menettä-
neille. Tietoa näistä ryhmistä saa Tampereen Kirkko-
sanomista, seurakuntien työntekijöiltä ja kotisivuilta  
www.tampereenseurakunnat.fi

Kristillisen uskomme mukaan sekä elämämme että 
kuolemamme ovat Jumalan kädessä. Jokainen meistä ko-
kee elämän rajan läheisyyden henkilökohtaisella tavalla. 
Siksi jokainen lähtö tästä ajasta on ainutkertainen.

Kristillinen ylösnousemustoivo merkitsee, että elämä 
jatkuu kuoleman jälkeen. Vapahtajamme Jeesus Kristus 
sanoo: "Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo mi-
nuun, saa elää, vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää 
ja uskoo minuun, ikinä kuole." Tämän lupauksen mukaan 
jokaiselle meistä on valmistettu sija taivaassa.

Meillä on lupa vajavaisina ihmisinä olla yhteydessä Ju-
malaan ja luottaa siihen, että Hän rakastaa meitä. Särkyvän 
elämän keskellä armo kantaa meitä syvemmältä kuin ehkä 
osaamme aavistaakaan.

Tämä esite on tarkoitettu Sinulle, joka olet valmis-
telemassa läheisesi hautajaisia. Suru vie voimia ja tekee 
neuvottomaksi. Haluamme olla tukena surussasi ja apuna 
käytännön järjestelyissä.

Ihmisen elinaika on niin kuin ruohon: 
kuin kedon kukka hän kukoistaa, 
ja kun tuuli käy yli, ei häntä enää ole 
eikä hänen asuinsijansa häntä tunne. 
Mutta Herran armo pysyy ajasta 
aikaan, se on ikuinen niille, 
jotka pelkäävät ja rakastavat häntä.

Psalmi 103



 

Hautaamislupa
Sairaalassa on mahdollista järjestää vainajaa noudettaessa 
pieni hartaushetki ennen vainajan siirtämistä pois sairaa-
lasta. Mukaan voi pyytää sairaalapappia tai hoitajaa. Mikäli 
omaiset viettävät hetken keskenään, kaava löytyy virsi kirjan 
liiteosasta. Sairaaloiden kappeleissa on muutamia virsi-
kirjoja. 

Vainajaa hoitanut tai kuolinsyyn selvittänyt lääkäri kir-
joittaa kuolintodistuksen sekä ilmoittaa henkilön kuolemas-
ta väestötietojärjestelmään. Lääkäri antaa myös hautaamis-
luvan. Omainen tai hautaustoimisto toimittaa sen siihen 
seurakuntaan, jonka hautausmaahan vainaja haudataan tai 
jossa tuhkaus tapahtuu. Tampereella hautaamis luvat ottaa 
keskitetysti vastaan seurakunta yhtymän hautauspalvelut.   

Omaiset sopivat vainajan noutamisesta sairaalasta 
hautaus toimiston kanssa. Hautaustoimisto palvelee myös 
arkun ja uurnan hankinnassa sekä muissa vainajan viimei-
seen matkaan liittyvissä asioissa. 

Lisätietoja antavat seurakuntien hautauspalvelut puhe-
limitse (03) 219 0702, ja hautaustoimistot. 

Hautapaikka 
Hautapaikka varataan seurakuntayhtymän hautaus-
palveluista. Hautapaikkaa luovutettaessa omaiset nimeävät 
hautaoikeuden haltijan. Mikäli hautaoikeuden haltija halu-
taan yhteisellä sopimuksella myöhemmin muuttaa, tulee 
asiassa ottaa yhteyttä hautauspalveluihin.  

Omaisten hallinnassa oleviin vanhoihin arkku hautoihin 
voidaan haudata sekä arkkuja että uurnia. Kalevan-
kankaan hautausmaalta voidaan luovuttaa uusia hautoja 
ainoastaan tuhkahautaukseen. Aitolahden, Lamminpään, 
Messu kylän, Teiskon ja Vatialan hautausmailta on saa-
tavissa myös arkkuhautoja. Tunnustuksettomat hauta- 
alueet sijaitsevat Messukylässä ja Vatialassa. Lisätietoja saa 
hautauspalveluista. Hauta luovutetaan 30 vuoden ajak-
si. Hautaoikeuden haltija voi halutessaan jatkaa haudan 
hallinta- aikaa. Hautapaikasta ja hautauspalveluista perittä-
vät maksut vahvistetaan vuosittain. 

Siunaustilaisuus 
Siunaustilaisuus on luonteeltaan lyhyt jumalanpalvelus. 
Siunaus tilaisuus voidaan järjestää siunauskappelissa, hau-
dalla tai kirkossa. 

Hautajaisjärjestelyt 
Hautaamislupa 
Arkun ja uurnan hankkiminen 
Haudan, kappelin ja hautausajan varaaminen 
Kuolinilmoitukset ja kutsu hautajaistilaisuuteen 
Suruliputus 
Tarvittaessa yhteydenotto veteraanitoimistoon
Siunaustilaisuus 
Muistotilaisuus 
Uurnan maahan hautaaminen 
Haudan hoidon järjestäminen 
Muistomerkin hankkiminen 
Perunkirjoitus



 

Seurakuntien hautauspalveluissa sovitaan siunaus-
toimituksen paikasta ja ajasta sekä uurnan hautaan laske-
misen ajankohdasta. 

Siunauksen toimittaa oman seurakunnan pappi ja 
vuorossa oleva kirkkomuusikko, ellei toisin sovita. Papin 
kanssa omainen voi käydä läpi omaa suruaan ja ahdistus-
taan, keskustella vainajasta ja sopia siunaus- ja muisto-
tilaisuuden ohjelmaan liittyvistä asioista. 

Myös kirkkoon kuulumattoman hautaus ja muisto-
tilaisuus voidaan järjestää seurakuntien tiloissa. Tällöin 
papin tai kirkkomuusikon osallistumisesta on sovittava 
erikseen heidän kanssaan. Kirkkojärjestyksen mukaan 
pappi ei saa siunata kirkkoon kuulumatonta henkilöä, jos 
vainaja on eläessään selvästi ilmaissut tahtonsa toisin.
Musiikin valinnassa tulee ottaa huomioon, että toimitus 
on luonteeltaan jumalanpalvelus. Musiikkiin liittyvistä 
erityistoivomuksista on syytä keskustella kirkkomuusi-
kon kanssa.  

Kirkon tai kappelin kelloja soitetaan sekä ennen siu-
naustilaisuutta että vainajaa hautaan saatettaessa. Sanoma-
kellot soivat kirkoissa keskiviikkoisin kello 17. Aleksan-
terin kirkossa vietetään samaan aikaan hartaushetki. Kel-
lojen soitto on ilmoitus seurakunnan jäsenen maallisen 
matkan päättymisestä.

Siunaustilaisuuden ohjelma 
Siunaustilaisuuden ohjelman etenemisessä on eri vaihto-
ehtoja. Niistä sovitaan etukäteen papin kanssa ja musiikkiin 
liittyvien erityistoivomusten osalta kirkkomuusikon kanssa. 
Siunaustilaisuuden ohjelman perusrunko on seuraava:

Surumusiikkia
Virsi
Alkusiunaus ja johdantosanat
(Yhteinen rippi)
Psalmi
Rukous
Raamatunlukua
Puhe
(Uskontunnustus)
Siunaaminen
Rukous
Isä meidän -rukous
Herran siunaus
Virsi
Päätösmusiikki

Kirkoissa ja kappelissa on koristeina kukkia tai viher
kasveja ja kynttilöitä. Omaiset voivat niin sovittaessa 
koristella kirkon tai kappelin myös itse.

Siunaustilaisuudessa kukkalaitteet ja päällysvaatteet voi 
ottaa viereensä kappelin penkille. Perinteisesti lähiomaiset 
istuvat ovelta katsottuna kappelin oikealla puolella.  



 

Siunaustilaisuuden vaihtoehtona voidaan kirkkotilassa 
toimittaa niin sovittaessa hautausmessu, johon sisältyy 
ehtoollisen vietto. Uurnaa tai arkkua erikseen maahan 
kätkettäessä voidaan pitää rukoushetki. Siinä on apuna 
virsikirjan lopun liiteosa.

Kantajat
Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Tuhka-
hautauksessa kantajia ei tarvita, paitsi silloin kun siunaus 
toimitetaan kirkossa. Vahtimestarin kanssa voi sopia jär-
jestelyjen yksityiskohdista.

Kukkalaitteet 
Kukkalaitteet lasketaan arkulle heti alkumusiikin tai siunaa-
misen jälkeen.

Kun kukkalaitteet lasketaan ja tervehdykset esitetään 
kappelissa, päätetään tilaisuus yhteiseen virteen. Virren 
tilalla voi olla yksinlaulua tai soitinmusiikkia. 

Mikäli arkku ei jää kappeliin, kantajat asettuvat arkun ää-
reen sen jälkeen, kun kukkalaitteet on tilaisuuden luontee-
seen kuuluvalla tavalla haettu pois. Surumusiikin soidessa 
vainaja kannetaan ulos.

Jos kukat on laskettu jo kappelissa muistosanoineen, 
haudalla ne asetetaan haudan peittävälle kannelle ilman 
muistosanojen lukemista. Kukkalaitteiden laskun jälkeen 
voidaan haudalla laulaa virsi.

Arkkuhautauksessa, etenkin kesällä, on mahdollista, 
että kukat lasketaan vain haudalla. Tällöin vältytään kuk-

kien kahdelta laskemiselta. Seurakunta poistaa haudoille 
jääneet vanhat kukkalaitteet aikanaan, mikäli omaiset eivät 
itse ole niitä poistaneet.

Tuhkahautauksen yhteydessä arkku jää siunaus-
tilaisuuden jälkeen paikalleen kappeliin. Vahtimestari toi-
mittaa arkun säilytystiloihin tuhkausta varten. Saattoväki 
voi halutessaan noutaa ja viedä kukkalaitteet haudalle val-
miiksi. Jos kukkalaitteet jäävät arkulle ja omaiset haluavat 
säilyttää seppelenauhat ja kortit, asiasta on sovittava etu-
käteen hautaus palveluiden kanssa.

Tuhkahautaus
Tuhkan voi Tampereen hautausmailla haudata arkku- 
tai uurnahautaan tai muistolehtoon. Muistolehtoja on 
Kalevan kankaan, Lamminpään, Messukylän ja Vatialan 
hautausmailla. Mikäli suvulla on aiemmin hankittu hauta, 
seurakunnat suosittelevat sen käyttöä.

Kalevankankaan hautausmaalla on Hietakehto. Van-
hempien toivomuksesta sinne voidaan ilman uurnaa 
haudata ennen syntymää kuolleen lapsen tuhka. Kalevan-
kankaan sankarihauta-alueen läheisyydessä on erikseen 
sotien veteraaneille ja heidän puolisoilleen veteraanilehto.

Messukylän hautausmaalta saa hautapaikkoja kolum-
baariosta ja sirottelualueelta tietyin rajoituksin.

Muistolehtoihin ei hautauksen jälkeen voi viedä kukka-
laitteita. Muistolehdoissa on yhteinen paikka leikko kukille 
ja kynttilöille. 

Arkkua saatetaan haudalle siirtovaunuilla.

Tampereella 
yli 70 prosenttia 
vainajista tuhkataan.



 

Tuhkauurnan hautaaminen 
Tuhkauksen jälkeen tuhka laitetaan maatuvasta aineesta teh-
tyyn uurnaan tai tuhkapussiin, joka lasketaan hautaan omais-
ten kanssa sovittavana aikana. Kolumbaarioon haudattaessa 
käytetään maatumatonta uurnaa. Yleensä läsnä ovat vain lä-
himmät omaiset. Uurna luovutetaan kappelissa tai kirkossa. 
Seurakunnan puolesta tilaisuudessa on henkilö, joka opastaa 
uurnan haudalle viemisessä ja sinne laskemisessa. 

Uurna voidaan laskea hautaan myös seurakunnan puoles-
ta ilman omaisten läsnäoloa. 

Uurnaa ei käytetä muistolehtoon haudattaessa. Tällöin 
seurakunnan työntekijät hautaavat vainajan tuhkan muisto - 
ja veteraanilehtoihin seurakunnan palveluksena ilman omais-
ten läsnäoloa. 

Kuolinilmoitus
Kuolinilmoitus on usein tapana julkaista paikkakunnan 
sanomalehdessä. Jos ilmoitus on samalla kutsu muisto-
tilaisuuteen, on aika ja paikka syytä kertoa selvästi. Jos 
kuolinilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan 
samalla kiittää osanotosta. Ilmoitusteksti jätetään hyvissä 
ajoin lehden kuolinilmoituspalveluun, josta saa apua myös 
ilmoituksen laadintaan. 

Seurakunnan jäsenen kuolemasta ilmoitetaan jumalan-
palveluksen yhteydessä vainajan kotiseurakunnan kirkos-
sa. Lisäksi seurakunnat julkaisevat tiedot sanomalehdessä 
viikoittain, mikäli omaiset antavat siihen luvan. Jos omaiset 
eivät halua tietoa julkaistavan, siitä on mainittava hautaus-
järjestelyjen yhteydessä seurakuntien hautaus palveluissa.
  
Suruliputus 
Yleisen tavan mukaan kuolinpäivänä liputetaan vainajan 
kotitalossa ja usein myös työpaikalla. Hautauspäivänä 
liputetaan sekä kotitalossa että muistotilaisuuden pito-
paikassa. Kaikkina vuodenaikoina liputus alkaa aikaisin-
taan kello 8 ja päättyy auringon laskiessa, kuitenkin vii-
meistään kello 21.

Muistotilaisuus
Omaiset voivat järjestää muistotilaisuuden myös seura-
kuntien tiloissa. Varauksesta voi sopia hautaustoimistojen 
tai seurakuntien kanssa hautausta järjestettäessä.

Papin ja mahdollisesti kirkkomuusikon osallistumi-

sesta muistotilaisuuteen on sovittava heidän kanssaan 
etukäteen. Samalla on mahdollisuus päättää tilaisuuden 
ohjelmasta. 

Muistotilaisuudessa vainajaa voidaan muistella eri ta-
voin. Ohjelmassa on usein yhteislaulua, puhe, adressien 
lukeminen ja musiikkiesityksiä. On hyvä, jos joku vastaa 
ohjelmaosuuden kulusta. 

Haudan hoito 
Hautauksen jälkeen hauta kunnostetaan hautausmaiden 
henkilökunnan toimesta. Kirkkolain mukaan haudan hoi-

Vatialan hautausmaa sijaitsee Kangasalan kunnan 
puolella Tampereen rajan tuntumassa. Vatialan siunaus
kappeli on vuodelta 1960.



 

Kun päättyy kerran matkani,
lähetä, Herra, enkeli
luoksesi minut tuomaan.
Ruumiini kerran kätköön maan
nimeesi, Jeesus, siunataan,
se ota armon huomaan. 
Kun herätät sen kuolleista,
suo minun taivaan riemussa
katsella kirkkauttasi
ja nähdä rakkaat kasvosi. 
Oi Herrani, 
suot autuuden, suot autuuden,
ylistys Herran ikuinen.

Virsi 376:3

dosta vastaavat omaiset. Omaiset voivat halutessaan tilata 
hoitopalvelun seurakunnalta, puhelin (03) 219 0701.

Haudoille tehdään useimmiten yhtenäinen nurmikko 
tai hiekkapinta, jonka hoito saattaa olla omaisille vaike-
aa. Hautaustoimen kanssa on mahdollista tehdä sopimus 
perus hoidosta yhden, viiden tai kymmenen vuoden ajaksi. 
Kukkien hoitosopimus voidaan tehdä yhdeksi, viideksi tai 
kymmeneksi vuodeksi. 

Muistolehdon ja veteraanilehdon perushoidoista vastaa 
seurakunta.

Muistomerkki
Muistomerkkiä hankittaessa on syytä keskustella hautaus-
toimiston tai muistomerkin valmistajan ja tarvittaessa 
hautausmaiden esimiesten kanssa. He kertovat muun 
muassa muistomerkkejä koskevista ohjeista.

Ennen kuin muistomerkki valmistetaan, siitä on toimi-
tettava suunnitelma kahtena kappaleena hautaustoimen 
hoitopalveluihin tarkistamista ja hyväksymistä varten. 
Asian hoitaa yleensä muistomerkin valmistaja. 

Haudattaessa vanhaan hautaan hautaustoimi huolehtii 
muistomerkin ja muiden mahdollisten kivien poistami-
sesta ja takaisin paikoilleen asentamisesta. Työstä peritään 
korvaus muiden hautamaksujen yhteydessä.  

Muistolehdossa ja veteraanilehdossa ei käytetä muisto-
merkkejä. Mikäli omaiset haluavat kustannuksellaan tilata 
nimikilven, seurakunnat kaiverruttavat sen ja kiinnittävät 
kilven sille varattuun paikkaan.



 

Vainajan nimi

Hautausmaa

Hautakoodi  

Siunausaika

Siunauspaikka

Siunaava pappi

Yhteystiedot

Kanttori

Yhteystiedot

Sanomakellot

Kuolemasta ilmoitetaan        kirkossa

    ja lehdessä

Uurnan luovutusaika

Muistotilaisuuspaikka ym. tietoja

Kappelit ja kirkot, joiden yhteydessä on hautausmaa

Aitolahden vanha kirkko
Aitoniementie 268
puh. (03) 360 0373, 
gsm 050 433 4837

Kalevankankaan kappeli
Hautausmaankatu 5
gsm 040 804 9718

Lamminpään kappeli
Rauhantie 21
puh. (03) 345 0483

Messukylän kirkko
Messukylänkatu 54
puh. (03) 363 0098
gsm 050 599 8215

Teiskon kirkko
Teiskon kirkkotie 113
puh. (03) 378 9856, 
gsm 040 558 0137

Vatialan kappeli
Kappelin kierto 3, 
Kangasala
puh. (03) 364 5738
gsm 050 322 6338

Hautauspalvelut puh. (03) 219 0702
Hautojen hoitopalvelut puh. (03) 219 0701
hautauspalvelut.tampere@evl.fi
Virkatodistukset ja sukuselvitykset puh. (03) 219 0700

Tampereen ev.lut. 
seurakuntayhtymä
Näsilinnankatu 26 
33200 Tampere
Puh. (03) 219 0111*
www.tampereenseurakunnat.fi
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