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Muslimien uskontoon pakorrisena osana kuuruu vainajan pesu ennen hautausta ja
se on suoritettava mielellddn juuri ennen hautausta tai siind tapauksessa
1os
mahdollista, niin edellisend iltana. Vainajan pesu tapahtuu niin, ettd vainaja pestiidn
"iole
kunnolla suihkulla, jonka jdlkeen kaaritean kiidrinliinoihin ja laitetaan arkkuun.

Tella hetkella Helsingissd tdmd ei onnistu, paitsi niille Helsinkildisille, jotka sattuvat
kuolemaan Jorvin sairaarassa tai peijaksen sairaarassa, jotka antavai pesutirat
sairaaloissaan kuolleille. J9g satut kuolemaan jossain muussa esim. Helsingin
kaupungin sairaaroissa tai Meilahdessa, ei pesupaikkaa jdrjestetEi (tai mahd"ollisesrr
voidaan jarjestea osastoila, jos hautaus pystytaan jdrjestdmd:in kuorinpdivdnd,
mikii
on merkein mahdotonta Suomessa) Jos vainaja on jo viety osastolta patologiselle,
er vainajaa voi enea siirtaa takaisin osastoile. Samoin HUS:in
alaisist" ."ir"itoiltu
ei voi siirtdd toiseen HUS:in sairaalaan pesua varten.

I

r'(

(L

Ajatuksissa on orrut joskus perustaa oma hautaustoimisto joka hoitaisi
kaikki
mahdolliset palverut muslimeille riittyen ha utausasioihin, mutta
se ei ore kovin
kannattava liikeidea, koska muslimeita kuitenkin on niin vdhdn,
ette kannattavuutta
ei voi taata. Samalla kaikki padkaupunkiseudun kunnat kilpailuttavat
ha utauspalvelut, jolloin pienen tuottamattoman
hautaustoimiston on mahdotonta
osallistua kilpa ilutukseen, varsinkin kun se jdrjestdisi vain arkkuhautauksia,
kun
muut hauta ustoim istot jdrjestdvet eniten porttoha uta uksia, ja vain
osa heiddn
hautauksistaan on a rkkuhautauksia, joka on siis kaIiimpaa kuin porttohautaus.
Tzille hetkella tilanne on se, ettd vainaja voidaan joutua viemiidn
kotiin pestdvdksi,
mikd ei varmasti ore kovin jerkevaa, mutta varitetiavasti ainoa
'
keino. Tosi
esim. sellaisessa tapauksessa, etta perheessa on rapsia tai mite tehdaen
siina
tapauksessa, kun vainaja on arkanut mddantymadn tai hdne[6 on jokin
sair"aus,
mikd aiheuttaa esim. nesteen kerdzintymistd ym.
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mahdoilisimman pian, yhteistyossd sekd Hersingin,
Espoon etta Vantaan kaupunkien kanssa, kosi<a ongelma koskee
myos niitd
vantaalaisia tai espoolaisia, jotka kuolevat Meilahdeisa.
944""&ttilrililrvafmF vaikka vuokramaan jonkun pienen tilan, missii pesut voisi
tapahtua, joko niin ettd tira orisi vain tate kdytt6d varten tai sitten niin,
ettd
maksettaisiin kertakorvaus kdytostd on vain hyvin vaikeata islamilaLelle jairjestolle
vuokrata tiraa ainakaan yksityisertd, vainajan pesua varten, koska
tiran pitiisi otta
srihen soveltuva, esim. sairaalan, hoitokodin tms. yhteydessd tai
sitten eriilinen tila
mikd muuten soveltursi vainajan pesuun.
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