Ohjeistus kantajille

Nykyisin kantaja voi olla nainen tai mies. Sukupuolella ei ole merkitystä kantamisen arvokkuuteen. Käytännön vuoksi on hyvä
sijoittaa lyhyimmät kantajat keskelle. Vahvimpien kantajien on syytä olla pääpuolella. Perinteinen kantajien järjestys on, että
vainajan lähimmät ovat sydämen puolella, eli oikealle ovesta katsottuna.
Kantajia on hyvä olla kuusi henkilöä. Tarvittaessa toimistomme voi järjestää kantajia haluamanne määrän.
Kantajat ja kantajien järjestys on hyvä sopia etukäteen, jolloin vältytään epätietoisuudelta hautaustilaisuudessa.
Kantajien kannattaa ottaa päällysvaatteet lähettyville tilaisuuden ajaksi, mikäli sää on sellainen että niitä tarvitaan.
Arkku asetetaan aina pää alttariin päin. Näin ollen arkku kannetaan tilaisuudesta pois jalkopää edellä. Pappi tai vahtimestari
kutsuu kantajat, jotka asettuvat arkun ympärille. Ennen kantamista arkun vieressä vietetään hiljainen hetki arkkuun päin kääntyneenä. Jos kantajilla on päähineitä, se laitetaan päähän kun käänytään poispäin arkusta.

On suositeltavaa, että kantajat käyttävät käsineitä.

Ohjeistus kantajille
Kantaminen kantoliinoilla
Kantoliina viedään olan yli, selän takaa (ei niskan)
akusta katsottuna ulommalle olkapäälle.
Hyvä ote kantoliinasta on hieman arkun kannen
yläpuolella, niin että käsi asettuu arkun kantta
vasten tukevasti.

Kantamaan lähdettäessä polvia notkistetaan ja
vedetään kantoliina kireälle.
Oikealla kantotekniikalla piano jakautuu koko
vartalolle tasaisesti ja helpottaa kantamista
huomattavasti.

Kantaminen autoon tai kärryille
Arkkua on hyvä kantaa mahdollisimman korkealla,
kuitenkin niin, että käsi on suorassa kantamisen
ajan.
Mitä korkeammalla arkku on, sitä helpommin sen
asettaminen autoon tai kappelin edessä odottaville kärryille onnistuu.

Arkku asetetaan autoon jalkopää edellä.
Jalkopäässä olevat kantaja nostavat arkku hieman
jotta se nousee autosta esiin laitetun lavetin yläpuolelle.
Kun arkku on laskettu telineen päälle, työntävät
pääpuolella olevat kantajat arkun sisään autoon.
Keskellä olevat kantajat tukevat arkkua niin kauan
kunnes se on tukevasti sisällä autossa.
Hautausauton kuljettaja opastaa kantajia
tarvittaessa.
Hautajaisvieraat voivat tämän jälkeen tuoda omat
kukkansa autoon vainajan mukaan, jos näin on
lähiomaisten kanssa sovittu.

Ohjeistus kantajille
Hautaanlasku
Hautausmaan vahtimestari johtaa hautajais saattueen haudalle. Heti vahtimestarin jälkeen seuraavat kantajat ja heidän jälkeensä lähimmät omaiset. Seremonia haudalla on hyvin lyhyt: vainaja lasketaan hautaan heti hautapaikalle saavuttaessa.
Tapana on, että vainaja asetetaan hautaan pää kiven puolelle. Mutta vahtimestari ohjeistaa kantajat aina erikseen.
Olkapäällä oleva liina heitetään taaksepäin ja vapaana oleva käsi viedään eteen toisen käden viereen niin, että kädet ovat
peräkkäin kantoliinalla.
Liinasta tulee pitää kiinni siten, että käsi ei jää kannen alareunan alle. Kantajat molemmilta puolilta arkkua päästävät arkun
laskeutumaan hiljalleen haudanpohjalle. On tärkeää, että kaikki kantajat antavat arkun laskeutua samalla nopeudelle ettei
arkku pääse kallistumaan.
Kun arkku on laskettu hautaan, toisen puolen kantajat päästävät irti kantoliinasta ja toisen puolen kantajat nostavat ne ylös.
Kantajien on sovittava etukäteen kumpi puoli päästää irti.

Kun arkku on haudassa, pitävät kantajat hiljaisen hetken haudan ympärillä ennen poistumistaan.

Haudan päälle asetetaan kansi, jolle lasketaan saattoväen kukat.

