Jyväskylän seurakunnan

Opas tuhkahautaukseen

Vainajan tuhkaaminen
Jyväskylän krematoriossa
Tuhkauksen järjestäminen

Siunaustilaisuus

Tuhkausasiat sovitaan seurakunnan
hautauspalvelut-toimistossa.

Siunauskaava on sama hautaustavasta riippumatta. Tuhkahautauksessa arkku jää kappeliin, josta se siirretään tilaisuuden jälkeen kylmiöön odottamaan tuhkausta. Pappi ja vahtimestari tulevat omaisten kanssa viemään kukat
muistopaadelle tai haudalle. Lisätietoja siunaustilaisuudesta saa Jyväskylän seurakunnan Hautausjärjestelyoppaasta.

Hautaamisen ja tuhkaamisen kannalta välttämätön
asiakirja on hautauslupa, jonka lääkäri antaa hautausasioista huolehtivalle henkilölle. Lupa toimitetaan seurakunnan hautauspalvelut-toimistoon, jonka jälkeen
tuhkaus ja hautaus voidaan toimittaa.
Asioista sovittaessa täytetään tuhkausilmoitus, josta ilmenevät kaikki tuhkaukseen, kuljetuksiin ja uurnan
noutoon liittyvät tiedot.

Uurnan luovutus
tuhkauksen jälkeen
Tuhkauurna luovutetaan omaisille tai hautaustoimistoille
kuittausta vastaan sovittuna aikana. Uurnan noudon ajankohta sovitaan etukäteen hautauspalvelut-toimiston kanssa. Uurna voidaan lähettää myös postissa seurakuntaan,
josta vainajalle on sovittu hautapaikka.

Tuhkahautaus Jyväskylän
seurakunnassa
Uurnan hautaus
Uurnan laskussa ovat yleensä läsnä vain lähimmät
omaiset ja seurakunnan puolesta aina vahtimestari.

UURNA VOIDAAN HAUDATA
UURNAHAUTAAN,
joka on varsinaisilla uurnahauta-alueilla.
ENTISEEN ARKKUHAUTAAN
UURNAHOLVIIN ELI KOLUMBAARIOON
Uurnien oltava lahoamattomia ja säänkestäviä.
MUISTOLEHTOON
Hautaamisen suorittaa hautausmaan henkilökunta (hautasija on vain seurakunnan tiedossa, uurna
ei ole välttämätön).
SIROTTELUALUEELLE
Omaiset voivat olla halutessaan mukana tuhkan sirottelussa. Tuhkan siirtoon on seurakunnalla käytössä ns. siirtouurna, josta tuhka voidaan sirotella.

MUISTOLEHTOON
JA SIROTTELUALUEILLE
Tuhka haudataan ainoastaan sulan maan aikana.
Tuhka säilytetään siihen asti seurakunnan tiloissa.
Muistolehdoissa ja sirottelualueilla ei ole erillisiä
muistomerkkejä eikä nimikilpiä. Omaiset voivat
tuoda kynttilät ja kukat näiden alueiden yhteismuistomerkeille. Vainajan tiedot voi laittaa yhteiseen muistopaateen. Seurakunta luovuttaa laatta-aihion. Omaiset vastaavat vainajan tietojen kaiverruksesta. Seurakunta kiinnittää laatan sen jälkeen, kun
vainaja on haudattu.
MUUALLE KUIN HAUTAUSMAALLE
Hautaustoimilain mukaan tuhka on vuoden kuluessa sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei
saa jakaa osiin ja sijoittaa eri paikkoihin. Laki antaa
mahdollisuuden tuhkan hautaamiseen myös muualle
kuin seurakunnan hautausmaalle. Tuhkan voi haudata omistamalleen kiinteistölle tai sirotella vesistöön.
Ennen tuhkan luovuttamista krematoriosta, luovutuksensaajan tulee rekisterinpitoa varten ilmoittaa
kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle tieto siitä,
minne vainajan tuhka tullaan sijoittamaan.
Sijoituspaikkaan edellytetään omistajan
tai haltijan kirjallinen suostumus.

HAUTAUSPALVELUT-TOIMISTO
Tellervonkatu 5, 40100 Jyväskylä
Avoinna ma – pe klo 9 – 15.30
p. 040 162 3982, 040 535 2167
jyvaskylan.seurakunta@evl.fi
Seurakunta (neuvonta) puh. (014) 636 611

JYVÄSKYLÄN KREMATORIO
Kuormaajantie 10, 40320 Jyväskylä

jyvaskylanseurakunta.fi
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