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Lämmin osanottomme
Sinua on kohdannut suru menetettyäsi läheisesi. Kuoleman kohtaaminen on aina vaikeata, tulipa se yllättäen tai
odotettuna.
Surun keskellä tulee hoidettavaksi monia hautaamiseen
liittyviä käytännön toimia. Tämä esite pyrkii auttamaan
hautausjärjestelyissä.
Lohduttakoon ja rohkaiskoon sinua se, minkä Jeesus sanoi ystävälleen, joka oli menettänyt läheisensä: ”Minä olen
ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, saa elää,
vaikka kuoleekin..”
Herra on minun paimeneni
ei minulta mitään puutu.
Hän vie minut vihreille niityille,
hän johtaa minut vetten ääreen,
siellä saan levätä.
Ps.23:1-2

Kauhajoen seurakunta
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Hautajaisten käytännön järjestelyjä
Kirkkoherranvirastossa sovitaan vainajan siunaamiseen
ja hautaamiseen liittyvät asiat.
Kirkkoherranvirasto (Kyntäjäntie 1, 61800 Kauhajoki) on
avoinna ma,ti,ke 9-14, to 9-16, pe suljettu.
Puh. (06) 2342 311.
Hautauspäivät ovat maanantaista lauantaihin. Hautaus
voidaan toimittaa siunauskappelissa, Kauhajoen, Kauhajärven tai Nummijärven kirkossa. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla. Seurakunta huolehtii alttarikukituksesta ja kynttilöistä. Omaiset voivat halutessaan itse hoitaa kukituksen.
Siunauskappelissa voidaan järjestää myös väestörekisteriin kuuluneen vainajan siunaustilaisuus. Siunausta ei
toimiteta, mikäli 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.
(KJ2:23) Siunauskappelia ei luovuteta ei-kristillisen tai
uskonnottoman tilaisuuden pitopaikaksi.
Kirkkoherranvirastosta omaiset opastetaan puutarhurin
toimistoon, jossa hautapaikka-asiat selviävät.
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Puutarhurin toimisto sijaitsee virastotalossa (Kyntäjäntie 1).
Puutarhurin toimistossa selvitetään vainajan tuleva hautapaikka ja siihen kohdistuvat toimenpiteet: haudan avaus,
peittäminen, jälkikunnostus ja haudan hoitoon liittyvät
asiat. Mikäli on olemassa vanha hautakirja, olisi se hyvä
olla mukana puutarhurin toimistossa asioidessa.
Kauhajoen seurakunnalla on omistuksessaan neljä hautausmaata: Kirkkomaan, Vuorenmäen, Kauhajärven ja
Nummijärven hautausmaat.
Uuden hautapaikan luovutuksen yhteydessä vainajan puoliso voi halutessaan varata viereltä hautapaikan itselleen.
Lapsen hautapaikan luovutuksen yhteydessä voivat vanhemmat varata hautapaikat myös itselleen.
Uudet hautapaikat luovutetaan järjestyksessä eli hautapaikkoja ei voi valita. Vanhojen hautapaikkojen luovutuksen yhteydessä tarkistetaan haudan vapaat hautasijat ja
haudan koskemattomuusaika, mikä on 20 vuotta. Tämän
ajan kuluttua edellisestä arkkuhautauksesta voidaan samaan sijaan tehdä uusi arkkuhautaus.
Uurnahautauksia voi tehdä vanhaan arkkuhautaan ilman
koskemattomuusaikaa. Tällöin kuitenkin haudan käyttö
muuttuu arkkuhaudasta uurnahaudaksi. Vanhaan arkkuhautasijaan voidaan laskea 5-10 tuhkauurnaa.
Hautapaikkoja voi lunastaa tahtoessaan etukäteen kaikilta
hautausmailta lukuun ottamatta Kirkkomaata enintään
kolme kappaletta yhteensä. Etukäteen lunastetut paikat sijoittuvat hautausmaakartan mukaisesti vapaisiin paikkoihin ja hinta määräytyy kirkkovaltuuston päätöksen mukaisesti.

6

Nykyisin luovutettujen uusien hautapaikkojen hallintaaika on 50 vuotta. Seurakunnalla on hautausmailla myös
25 vuoden hallinta-ajalla olevia hautoja ja ns. ainaishautoja joiden hallinta-aika on määrittelemätön. Hallinta-ajan
umpeuduttua omaisilla on mahdollisuus lunastaa hauta
uudelleen. Seurakunta ilmoittaa hallinta-ajan päättymisestä haudalle asetettavalla ilmoituksella tai ottamalla yhteyttä omaisiin, mikäli seurakunnalla on ajan tasalla olevat hautaoikeuden haltijan yhteystiedot.
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Seurakuntakeskuksen keittiö sijaitsee seurakuntakeskuksessa (Kyntäjäntie 3). Leirikeskus Majaniemen keittiö
sijaitsee Nummijärvellä (Nummilahdentie 505).
Mikäli muistotilaisuus pidetään seurakunnan tiloissa, niin
keittiöllä sovitaan muistotilaisuuden tarjoilu.
Seurakunnalla on useita tiloja muistotilaisuuden järjestämiseen. Tilojen käyttömaksut koskevat ev.lut. ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia, muilta käyttömaksu on kolminkertainen. Seurakunnan tiloissa järjestetyissä muistotilaisuuksissa on aina mukana seurakunnan oma emäntä.

Siunauskappeli

8

Keskustelu papin ja kanttorin kanssa
Siunaava pappi ottaa sinuun yhteyttä ja sopii tapaamisesta. Hän tapaa sinut ja läheisesi mielellään joko seurakunnan tiloissa tai kotonasi. Keskustelun yhteydessä voidaan
sytyttää kynttilä, laulaa virsi ja rukoilla. Samalla kun
suunnitellaan siunaustilaisuutta, pappi mielellään keskustelee vainajan elämästä. Musiikkiin liittyvistä toiveista on
hyvä keskustella kanttorin kanssa.
Keskustelun aiheita
-

elämänvaiheet, koti, lapsuus, perhe ja suku
vainajan lempinimi tai muu puhuttelunimi ja sen historia
persoonallisuus ja luonne
suhde ihmisiin, elämään ja Jumalaan
yhteydet seurakuntaan
omaisille ja vainajalle mieleiset virret ja Raamatun kohdat sekä muu mahdollinen musiikki, josta on hyvä keskustella kanttorin kanssa

Hautajaisissa voidaan laulaa vainajan lempivirsiä.
Suosittuja hautajais- ja muistotilaisuusvirsiä ovat virret:
30, 245, 249, 318, 338, 341, 388, 396, 499, 511, 517,
547, 548, 552, 555, 600, 606, 617, 620-623 sekä 631.
Sopivia hautausvirsiä löytyy mm. virsikirjan osioista Hautaus, Kuolema ja Iankaikkisuus. Virsikirjan liiteosan virret
825-828 ovat hautausvirsiä.
Hautaan laskemisen yhteydessä lauletaan yleensä virsi
377, 30 tai virrestä 606 kuudes säkeistö.
Virsiä löydät myös osoitteesta www.evl.fi/virsikirja
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Sopivia yksinlauluja siunaus- ja muistotilaisuuteen
Perinteisiä lauluja:
▪ Kreeta Haapasalo: Mun kanteleeni kauniimmin
▪ Ilmari Hannikainen: Matkamiehen virsi
▪ venäl. kansansävelmä: Olen kuullut on kaupunki tuolla
▪ venäl. kansansävelmä: Kristallivirta
▪ suomal. kansansävelmä: Täällä Pohjantähden alla
▪ Oskar Merikanto: Oi, muistatko vielä sen virren
▪ Aatto Soinne: Tuonne, tuonne kaipaan

Uudempia lauluja:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Petri Laaksonen: Ota hänet vastaan
Petri Laaksonen: Silloin kun en itse jaksa rukoilla
Petri Laaksonen: Sinun varaasi kaiken laitan
Jaakko Löytty: Pidä minusta kiinni
P.J. Hannikainen: Suojelusenkeli
Kari Rydman: Niin kaunis on maa
Kari Tikka: Armolaulu
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Siunaustilaisuus ja hautaus
Siunaus voi tapahtua siunauskappelissa, Kauhajoen, Kauhajärven tai Nummijärven kirkossa. Siunaus voidaan toimittaa myös haudalla.
Siunaukseen arkku tuodaan hyvissä ajoin ennen tilaisuuden alkua.
Hautajaisjumalanpalveluksen pitäminen on myös mahdollista. Tällöin siihen liittyy useampia jumalanpalvelusosia ja
se pidentää siunausta 6-7 minuuttia.
Siunaukset järjestetään 1,5 tunnin välein. Siunaus kestää
yleensä vajaan tunnin, omaiset voivat tulla kappeliin jo 1520 minuuttia ennen alkamisaikaa.
Tilahuoltaja käy siunausten välillä tarkistamassa kappelin
siisteyden.
Kauhajoen siunauskappeliin mahtuu istumaan 145 henkilöä.
Kantajat
Vainajan arkun siirtämiseen kappelista hautaan tarvitaan
kuusi kantajaa. Kantajina voi olla sekä miehiä että naisia.
Kantajat ovat yleensä lähimpiä sukulaisia. Myös työtovereita tai ystäviä voidaan kutsua kantajiksi. Kantajien on hyvä
sopia etukäteen paikoista arkun ympärillä.
Vainajan tuhkaamiseen tarkoitetun arkun siirtää pois vahtimestari. Uurnan hautaan lasku tapahtuu myöhemmin
omaisten kirkkoherranviraston kanssa sopimana ajankohtana.
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Siunaus
- kellojen soitto
- alkumusiikki
- virsi
- johdantosanat
- (psalmi)
- rukous
- Raamatun luku (seurakunta istuu)
- papin puhe
- (uskontunnustus, seurakunta seisoo)
- siunaussanat (seurakunta seisoo)
- rukous
- Isä meidän-rukous
- Herran siunaus
- virsi, laulu tai muuta musiikkia
- kukkalaitteet lasketaan arkun viereen (seurakunta istuu)
Mikäli vainaja on sotaveteraani, noustaan seisomaan sotaveteraanien
seppelettä laskettaessa ja jäädään seisomaan vielä soitettavan ”Oi kallis
Suomenmaa” -hymnin ajaksi. Sotaveteraanien seppele lasketaan tavallisesti viimeisenä.

-

virsi
kukkalaitteet noudetaan arkulta
pukeudutaan
kuusi kantajaa asettuu arkun äärelle. Kantajat
voivat laittaa päähineen päähänsä jo kappelissa
- vahtimestari avaa ovet
- saattomusiikin soidessa arkku kannetaan hautausmaalle
- vahtimestari ja pappi johtavat surusaaton hautausmaalle
Kukat on mahdollista laskea myös ennen varsinaista siunausta.
Kauhajoen veteraanikuoro tulee pyydettäessä laulamaan
siunaus- ja/tai muistotilaisuuteen. Kuoron johtaja Risto
Ala-Ikkelä puh.0400-660 466.
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Haudalla
-

kun surusaatto on haudalla, arkku lasketaan hautaan
kantoliinat annetaan vahtimestarille
haudan ollessa auki sinne voi jättää jäähyväiskukat
vahtimestari asettaa katteen paikoilleen kantajien
avustuksella
lähiomaisten kukkalaitteiden lasku
muu suruväki voi laskea kukkalaitteensa yhtä aikaa.
päätösvirsi. Kukat voidaan laskea myös virren aikana
lähiomainen tai pyydettäessä pappi kutsuu muistotilaisuuteen

Haudalla kukat säilytetään kesäaikaan noin kaksi viikkoa
ja talvella ne jäävät lumen alle kevääseen. Seurakunnan
henkilökunta poistaa kukat, mikäli omaiset eivät ole niitä
poistaneet.

Uurnanlasku
Uurna voidaan laskea joko hautapaikkaan tai uurnalehtoon. Kun
uurna lasketaan hautapaikkaan,
pappi voi omaisten toiveesta toimittaa rukoushetken uurnan äärellä.
Rukoushetki on lyhyt käsikirjan
mukainen tilaisuus, johon kuuluu
yksi virsi. Virsi voi olla esim. 243 tai
377.
Mikäli uurna lasketaan uurnalehtoon, seurakunnan henkilökunta
huolehtii laskemisesta.
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Muistotilaisuus
Hautauksen jälkeen on mahdollista järjestää muistotilaisuus, joko seurakuntakeskuksessa, vainajan kodissa
tai jossain muussa sopivassa tilassa. Muistotilaisuudessa
pöydällä voi olla vainajan kuva, kukkia ja kynttilä.
Muistotilaisuuden kulku
- tervetulotoivotus ja ruokavirsi
- ruokailu
- ohjelma (esim. virsi, papin puhe, muistelua, vapaa sana, adressit, virsi/musiikkia, loppurukous)
- kahvit
- lähtijät hyvästelevät lähiomaiset

Adressien lukeminen
Adressit ovat muistopöydällä tutustumista varten. Niitä ei
tarvitse lukea muistotilaisuudessa. Muistolauseita luetaan
yleensä vain muutama, jos adresseja on paljon. Omaiset
voivat koota yhdelle paperille heitä adressein muistaneiden
nimet lukemista varten.
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Hautajaisten jälkeen
Jumalanpalvelus
Hautajaisten jälkeisenä sunnuntaina jumalanpalveluksen
esirukouksessa muistetaan vainajaa ja hänen omaisiaan.
Omaiset istuvat tämän ajan. Rukouksen jälkeen soitetaan
surumusiikkia.
Keskusteluapua sururyhmästä
Seurakunnassa toimii sururyhmiä, joissa surevat jakavat
yhdessä kokemuksiaan. Siellä voi puhua tai olla ääneti. Sururyhmiä järjestetään tarpeen mukaan keväisin ja syksyisin. Lisätietoja sururyhmästä saa kirkkoherranvirastosta.
Sieltä voi myös pyytää seurakunnan diakoniatyöntekijöitä
käymään. Äkillisen kuoleman sattuessa työntekijät voivat
antaa kriisiapua.
Pyhäinpäivän iltana pidetään perinteinen iltakirkko, jossa
edellisen pyhäinpäivän jälkeen siunattujen vainajien nimet
luetaan ja heille sytytetään kynttilä. Tilaisuuden jälkeen
omaiset voivat noutaa kynttilän alttarin kynttilärististä ja
viedä sen haudalle.
Vainajan muistoksi voi järjestää muistoseurat noin vuoden
kuluttua kuolemasta.
Perunkirjoitus tulee pitää kolmen kuukauden kuluessa
kuolemasta. Sukuselvitys tilataan kirkkoherranvirastosta
vähintään viikkoa ennen perunkirjoitusta.
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Haudan hoito
Hautausmaa on kaunis puisto, jonka kruununa ovat hyvin
hoidetut haudat. Haudat on pidettävä hautausmaan arvon
mukaisesti hoidettuna.
Hautajaisten jälkeen seurakunta suorittaa haudalla peruskunnostuksen haudalla noin puolen vuoden kuluttua.
Siinä yhteydessä laitetaan hautamuistomerkki paikoilleen
ja hauta nurmetetaan. Tämän jälkeen hoitovelvollisuus
siirtyy hautaoikeuden haltijalle. Kauhajoen seurakunnalla
on tarjota useita mahdollisuuksia haudan hoitoon. Haudanhoitosopimuksen haudanhoidosta voi tehdä seurakunnan puutarhurin kanssa joko yhdeksi, 5 tai 10 vuodeksi.
Hinnaston saa puutarhurilta.
Hoitovaihtoehtoja ovat kesähoito, syyshoito ja kasteluhoito.
Kesähoito kattaa hautojen kevätsiivouksen, kukkapenkkien mullan vaihdon tarvittaessa, kesäkukkien istutuksen,
kastelun, hoitolannoitukset ja kukkien poistamisen syksyllä. Maksuun sisältyy myös kukkien ”nyppiminen”, rikkaruohojen kitkeminen ja ruohonleikkuu. Syyshoidossa
haudalle istutetaan kanervia ja laitetaan havuja. Kasteluhoidossa kastellaan omaisten tuomia kukkasia tarvittaessa.
Hoitotyöt sopimushaudoilla aloitetaan toukokuussa. Kukat
istutetaan kesäkuun alussa kun hallavaara on vähentynyt.
Juhannukseen mennessä kaikilla hoitohaudoilla on kukat
istutettuna. Omaiset voivat tuoda tavalliseen tapaan hoitohaudalle leikkokukkasia. Henkilökunta hoitaa myös
omaisten kukkasia poistamalla lakastuneet kukat maljakosta.
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Hinnastoja
Hautapaikkamaksut

Uurnahautasija

Arkkuhautasija

Uurnalehto
(sis.laatan)

Kotipaikka Kauhajoki

30 €

50 €

40 € / 50 €

Vieraspaikkakuntalainen

80 €

190 €

55 € / 70 €

Arkun/uurnan säilytysmaksu / vrk

Arkku

Uurna

Kotipaikka Kauhajoki

0€

0€

Vieraspaikkakuntalainen

30 €

10 €

Väestörekisteriin kuuluva

40 €

10 €

Kappelin ja kirkkojen vuokrat
siunaustilaisuuksissa

Kauhajoen
kirkko

Kappeli +
sivukirkot

Kotipaikka Kauhajoki

0€

0€

Vieraspaikkakuntalainen

310 €

120€ (*95 €)

Väestörekisteriin kuuluva

470 €

240€(*200€)

(*tuhkaukseen menevä arkku)

Haudan kaivu, peitto ja jälkikunnostus
Kotipaikka Kauhajoki
Vieraspaikkakuntalainen

Kauhajärvi/
Nummijärvi
Arkku 210€ Arkku 140 € Arkku 140 €
Uurna 60 € Uurna 60 €
Uurna 65 €
Arkku 400€ Arkku 400 € Arkku 400 €
Uurna 100 € Uurna 100 € Uurna 100 €
Kirkkomaa

Vuorenmäki

Sotaveteraaneilta ja heidän leskiltään emme peri hautapaikka-, vuokra- haudankaivu-, peitto- emmekä jälkikunnostusmaksuja.
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Seurakunnan tilojen käyttömaksut
Käyttömaksuun sisältyy tilaisuudessa tarvittava astiasto, liinat, kulutussähkö sekä tilojen järjestäminen ja siivous. Käyttömaksut koskevat ev.lut. tai ortodoksiseen kirkkoon kuuluvia.
Muilta peritään käyttömaksu kolminkertaisena.
Käyttömaksuihin sisältyy arvonlisävero 24%. Veteraanijärjestöiltä ei peritä käyttömaksua.
Tilat

Henkilömäärä

Seurakuntasali

Hinta / €

170

ei tarjoilua 120

yli 100

tarjoilutilaisuus 220

50-100

tarjoilutilaisuus 160

alle 50

tarjoilutilaisuus 135

35-40

tarjoilutilaisuus 100

-koko sali

150

-isompi puoli

70

-pienempi puoli

30-35

ei tarjoilua 110
tarjoilutilaisuus 160
ei tarjoilua 90
tarjoilutilaisuus 130
ei tarjoilua 50
tarjoilutilaisuus 90
ei tarjoilua 50
tarjoilutilaisuus 90
ei tarjoilua 50
tarjoilutilaisuus 90
ei tarjoilua 50
tarjoilutilaisuus 70
ei tarjoilua 40
tarjoilutilaisuus 60

Seurakuntasali ja
ravintolaosa
Seurakuntasali ja
ravintolaosa
Seurakuntasali ja
ravintolaosa
Ravintolaosa
Rippisali

Toimitushuone

32

Virastotalon kokoushuone

20

Aron seurakuntakoti

40

Kauhajärven kirkon
kerhohuone
Kauhajärven kirkon
kirkkosali ja kerhohuone
Nummijärven kirkon
kerhotila

40
n.110
16

tarjoilutilaisuus 120
tarjoilutilaisuus 60

Leirikeskus Majaniemen tilavuokra:
alle 50 hlön tilaisuus 100€, 50-100 hlö 150€
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Haudanhoitohinnasto
30 € /hauta

Peruskunnostus

– haudan kukkatilan kunnostus hoitotasoon ja kiven oikaisu.
– peruskunnostus tehdään ja maksu peritään, kun hauta annetaan ensimmäistä kertaa seurakunnan hoitoon,
tai jos hauta ei ole ollut hoidossa edellisenä vuonna.
1 vuoden

kesähoito

kesä+syyshoito

Haudan koko

1m x 2m

79,00

92,00

2m x 2m

90,00

105,00

3m x 2m

95,00

110,00

4m x 2m

102,00

121,00

5m x 2m

110,00

131,00

6(+)m x 2m

123,00

147,00

5 vuoden

kesähoito

kesä + syyshoito

Haudan koko

1m x 2m

405,00

473,00

2m x 2m

460,00

543,00

3m x 2m

488,00

570,00

4m x 2m

525,00

625,00

5m x 2m

570,00

677,00

6(+)m x 2m

635,00

760,00
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10 vuoden

kesähoito

kesä+syyshoito

Haudan koko

1m x 2m

828,00

971,00

2m x 2m

950,00

1117,00

3m x 2m

1005,00

1173,00

4m x 2m

1084,00

1285,00

5m x 2m

1173,00

1397,00

6(+) m x 2m

1307,00

1565,00

Sijoitussopimus
Haudalle voidaan tehdä myös pitempiaikainen hoitosopimus ns. sijoitussopimuksena.
Sijoitettavan pääoman suuruus on omaisten valittavissa, kuitenkin siten, että se on vähintään 1,5 kertainen ja
enintään 3 kertainen haudan leveyden mukaiseen 10-vuoden hoitosopimukseen nähden (1 150-4 200 €).
Pääomasta peritään vuosittain haudan hoitoon leveyden mukainen kesähoitomaksu.
Hautaa hoidetaan niin kauan kuin sijoitettu pääoma riittää kesähoitomaksun suorittamiseen.
Normaali hoito sisältää:
– Hauta-alueen nurmikon / hiekan pintatyön ja hoidon
– Kukat, niiden istutuksen, kastelun, lannoituksen ja hoidon kasvukaudella (= kesä-syyskuu).
– keskimäärin 1-2 isoa tai 3-4 pientä kukkaa haudan varattua hautasijaa kohden, lisäksi tulee tarpeellinen määrä reunakasveja. Isona kukkana ovat pääasiassa ruusubegonian eri lajikkeet ja reunuskasvina
harmaalehti/hopeatammi. Kukkien lopullisen määrän ja lajikkeen päättää vastaava haudan hoitaja joten
kukkatoivomuksia ei voida huomioida.
– Hautamuistomerkin puhtaanapito; tarkoittaa ulkoisia roskia, oksia, puiden lehtiä tms., ei koske kultauksia tai sammaleen poistoa. Muistomerkin nosto ja asennon oikaisutyöt kuuluvat hoidon piiriin, oikaisutarpeen ratkaisee haudan hoidosta vastaava henkilö. Kukkatilan reunuskivien oikaisutyöt eivät sisälly hoitoon.
Syyshoito sisältää:
– Kanervat ja havutuksen kukkatilaan syys-lokakuun vaihteessa
Erillishintaan on mahdollista saada seuraavia:
– Kasteluhoito, haudan kukkien kastelun tarvittaessa arkisin työaikana.
42 €/ hauta/kesä
– Hautamuistomerkin ja reunakivien asennon oikaisutyö.
minimilaskutus 30 € tai 75 € / tunti
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Yhteystietoja
Kirkkoherranvirasto
06 234 2311
Käyntiosoite: Kyntäjäntie 1,
61800 Kauhajoki
Virasto avoinna ma, ti, ke klo 9-14, to klo 9-16, pe suljettu
Seurakuntapuutarhuri
Seurakunnan keittiö
Majaniemen keittiö
Vahtimestari/suntio

0400 662 491
045 8533 955
040 7188 706
0400 510 028
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Hyvä muistaa:
Kirkkoherranvirastossa:
 siunaustilaisuuden ajan ja paikan varaaminen
 uurnanlaskun ajankohdan varaaminen
 papin ja kanttorin varaaminen
 sanomakellojen soitto
 mahdollisen muistotilaisuuden paikan varaaminen
 hautaustietolomakkeen tulostaminen mukaan
Puutarhurin toimistossa:
 hautapaikan varaaminen
 tuhkauurnan säilytys ja maahan kätkeminen
 haudan hoito
Seurakunnan keittiöllä:
 tarjoilu
Papin ja kanttorin kanssa
 siunaustilaisuuden suunnittelu (pappi ottaa yhteyttä)
 Virret ja muu musiikki
Hautaustoimisto auttaa:
 arkun/uurnan valinnassa
 kukkien valinnassa
 lehti-ilmoituksissa
 kuljetuksissa
 hautamuistomerkin valinnassa
 Valokuvauksesta voi sopia paikallisten valokuvaamojen kanssa
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Virsi 555
1. Oi Herra luoksein jää, jo ilta
on, / ja kadonnut on valo auringon. / Ken muu mua murheissani lohduttais, / kelt’ turvan hädässänsä sielu sais.
2. Päiväni rientää kohti loppuaan, / On ilo maallinen kuin
varjo vaan. / Ei ole täällä mitään pysyvää, / vain sinä Herra, sinä luoksein jää.
3. Sä pahan väijytykset turhiks teet, / sä tuskat liennät,
kuivaat kyyneleet. / Miss’ on
nyt, kuolema, sun voittosi, /
kun Herra Jeesus olet kilpeni.
4. Sun, Herra, ristisi mua valaiskoon, / kun tieni painuu
kuolon laaksohon. / Sen valon
tieltä varjot häviää. / Eläissä,
kuollessa sä luoksein jää.

23

24

