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Saattoväki
• Saattoväen koko on viime vuosikymmeninä merkittävästi pienentynyt.
• Saattajien kulttuurinen tausta vaihtelee aikaisempaa enemmän, samoin suhde kirkon uskoon ja traditioon.
• Toimitukseen valmistuessa on oleellista tietää ja tunnistaa, millainen saattoväki hautaan siunaamisessa on koolla ja mitkä ovat sen päällimmäiset tunnot ja kysymykset.  



Kuolevan, vainajan ja itse kuoleman kohtaaminen
• Saattohoitoon ja läheisten läsnäoloon kuolevan vierellä on viime aikoina kiinnitetty kasvavaa huomiota.
• Silti yhä harvempi hautajaisvieras on tavannut vainajaa juuri ennen hänen kuolemaansa tai nähnyt häntä sen jälkeen.
• Tässä omaiset tarvitsevat rohkaisemista, neuvoja ja tukea.



Siunaustoimitus käsikirjassa
• Kirkollisten toimitusten kirja on uudistunut vuosina 1984 ja 2003
• V:n 2003 käsikirjassa toimitusten jumalanpalvelusluonne on selkiytynyt:

- alkusiunaus ja psalmilaulu
- Raamatun tekstien monipuolinen käyttö
- yhteinen rippi, uskontunnustus

• Käsikirjaan tarvitaan yhä enemmän vaihtoehtoista aineistoa hautaan siunausta ja hautaan saattamisen muitakin vaiheita varten.



Vainajan ja omaisten ja toivomukset
• Lähtökohtana on aina vainajan ja hänen vakaumuksensa kunnioittaminen. 
• Vainajan omat siunaustoimitustaan koskevat toivomukset sisältävät usein tärkeitä viestejä saattajille.
• Omaisten on tärkeää vaikuttaa erityisesti siihen, missä he itse osallistuvat toimitukseen.
• Siunauksen toimittajan on muutoin otettava vastuu käsikirjaan sisältyvien vaihtoehtojen valinnoista. 



Hautaustoimistojen rooli
• Amerikkalaisessa kulttuurissa hautauskäytäntöjä ja –teologiaakin määrittävät vahvasti hautaustoimistot kaupallisuuden ehdoilla.
• Meillä kirkollisen ja muun kulttuurin tuntemus sekä toimiva työnjako ja yhteistyö seurakuntien kanssa kertovat hyvää hautaustoimistojen ammattitaidosta.
• Hyvän tilanteen jatkuminen edellyttää hautaustoimistojen, hautaismaiden henkilökunnan sekä pappien ja kanttorien säännöllistä tiedon ja kokemusten vaihtoa.



Siunauspuhe
• Puhujan on tärkeä tuntea vainajan persoonaa, elämävaiheita sekä saattajien suhdetta häneen, vaikka puheen varsinainen sisältö ei rakennukaan niistä.
• Siunauspuhe on evankeliumin julistamista läheistään hautaan saattaville.
• Muistopuheen paikka on muussa yhteydessä eikä pappi ole yleensä sopivin henkilö sen pitämiseen. 



Pappina haudalla ja muistotilaisuudessa
• Hautaan siunaaminen ja hautaan saattaminen kuuluvat yhteen.  Siksi pappi ja kanttori seuraavat saattoväkeä haudalle. 
• Kun hautaan siunaamista seuraa tuhkaus, tämä yhteys helposti katkeaa.  Joskus pappi toimittaa rukoushetken uurnaa maahan kätkettäessä.
• Muistotilaisuus on omaisten järjestämä juhla.
• Joskus papillakin on vainajasta muistoja jaettavana omaisena, ystävänä, työtoverina, naapurina. 
• Muutoin papin tehtävä muistotilaisuudessa on omaisten tukemisessa, keskusteluissa heidän kanssaan, sielunhoitajan näkökulman tuomisessa jaettuihin muistoihin sekä yhteiseen rukoukseen johdattamisessa. 



Lapset hautajaisissa
- Lapset eivät ole hautajaisissa sivullisia, eivätkä saa jäädä sivuun.
- Menetys on heille usein ainakin yhtä suuri kuin läheisille aikuisille. Kuoleman käsittely on lapsille todella iso ja merkittävä asia.
- Siksi heidän osallistumisensa ja huomioon ottamisensa hautajaisissa on erityisen tärkeää.
- Asian pohdinnalle tarvitaan tilaa ennen ja jälkeen hautajaisten.



Entä nuoret ja nuoret aikuiset…
• Sama koskee osittain myös nuoria ja nuoria aikuisia
• Kovin helposti keski-ikäiset aikuiset valmistelevat vanhempiensa sukupolven hautajaisia omilla ehdoillaan.
• Seuraavalla sukupolvella voisi olla hautajaisissa paljonkin tehtävää ja jaettavaa. 



Pappina omaa läheistä siunaamassa
• Oman läheisen kuolema tuovat omiksi ne tunnot ja käytännön kysymykset, joiden keskellä surevat aina ovat.
• Kysymys läheisen hautaan siunaamisen toimittamisesta voi olla ristiriitainen: Toisaalta haluaisi suorittaa viimeisen palveluksen, toisaalta saattaa tuntea enemmän tarvetta tulla itse hoidetuksi.
• Jo valmistautuminen läheisen hautaan siunaamiseen on samalla oman surun työstämistä.
• Hyvä apu on, ettei tarvitse olla yksin siunausta toimittamassa.


