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Hautajaistoiveeni  

 

Kun suru kohtaa omaista, niin surustaan huolimatta heidän on jaksettava ryhtyä toimeen hautajaisten 

järjestämiseksi. Helpotat omaistesi taakkaa, kun kirjaat ylös, miten haluaisit, että omat hautajaisesi 

järjestetään.  

Omaisesi eivät joudu tekemään päätöksiä sinun puolestasi, vaan voivat noudattaa sinun hautajaistoivettasi, 

siitä miten haluat, että hautajaiset tullaan järjestämään sekä miten ja mihin haluat tulla haudatuksi. 

Mieti rauhassa toiveitasi. Niitä voi myös muuttaa tarvittaessa.  

 

Omaisistani toivon, että päävastuu hautaisjärjestelyistä on 

____________________________________________________________________ 

 

OMA TOIVOMUKSENI 

Rengasta toivottu/oikea vaihtoehto 

Siunaaminen tai saatto 

1 Siunaaminen Suomen evankelis-luterilaisen kirkoin menoin 

2 Siunaaminen ortodoksisen kirkoin menoin 

3 Siviilihautajaiset 

4 Uurnan siunaus 

5 Suora tuhkaus 

6 Muun uskonnollisen yhteisön menoin: minkä _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

 

Hautaustapa 

1 Arkkuhautaus 

2 Tuhkaus 

3 Jätän asian omaisten päätettäväksi 
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Tuhkaus hautaustapana 

1 Uurna lasketaan (suku)hautaan  

2 Tuhka haudataan muistolehtoon uurnassa/ilman uurnaa 

3 Tuhka sirotellaan seurakunnan hautausmaan sirottelualueelle _________________________________ 

3 Tuhka haudataan/sirotellaan luontoon tai vesistöön, tarkempi sijainti ___________________________ 

4 Jätän asian omaisten päätettäväksi 

 

Arkku 

1 Puuarkku 

2 Verhoiltu arkku, pellava / puuvilla 

3 Kuvallinen arkku (linnun tai muu kuva) 

Tarkempi kuvaus arkusta ___________________________________________________         

Uurna 

1 Puu-uurna 

2 Verhoiltu uurna  

3 Upotettava uurna mereen 

4 Muu uurna 

Tarkempi kuvaus uurnasta _________________________________________________ 

Arkkuvaatetus 

1 Valkoinen pellava /puuvilla paita ja sukat 

2 Puetaan omiin vaatteisiin, mihin ___________________________________________ 

3 Muuta mitä arkkuun _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Muistotilaisuus 

1 Toivon, että muistotilaisuus pidetään lähiomaisen kotona 

2 Toivon, että muistotilaisuus pidetään seurakuntasalin tiloissa 

3 Toivon, että muistotilaisuus pidetään juhlatiloissa, esim. juhlatilan kabinetti 
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4 Muistotilaisuuden tarjoilut _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

5 Jätän asian omaisteni päätettäväksi missä muistotilaisuus pidetään ja mitä siellä tarjoillaan 

Hautajaisten saattojoukko 

Hautajaisiin kutsutaan henkilökohtaisesti tai joskus myös kuolinilmoituksella sanomalehdessä. Hautajaiset 

voidaan pitää myös hiljaisuudessa, jolloin kuolinilmoitus julkaistaan myöhemmin. Kuolinilmoitusta ei 

välttämättä tarvita. Jos on kuulunut kirkkoon, niin Kirkko ja kaupunki -lehti julkaisee kuolleet 

seurakunnittain.  

1 Oma toivomukseni 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2 Jätän asian omaisten päätettäväksi 

______________________________________________________________________ 

 

Hautapaikan valinta 

Yleensä ja tavallista on, että vainaja haudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle. Vaihtoehtona voi olla 

myös syntymäpaikkakunnan hautausmaa.  

Jos vainajalle varataan uusi hautapaikka, koska vanhaa hautapaikkaa ei ole, on tavallista, että uuteen 

hautaan varataan paikka myös leskelle ja mahdollisesti muille perheenjäsenille. Kaikki vainajat saavat tulla 

haudatuiksi oman kotipaikkakuntansa hautausmaalle huolimatta vakaumuksesta. 

Hautaustoimisto Kaarna voi myös auttaa hautapaikkavarauksessa. 

Vuodelta 2004 oleva hautaustoimilaki sanoo, että tuhkahautauksissa tuhka pitää haudata vuoden sisällä 

yhteen paikkaan, eikä tuhkaa saa jakaa. 

1 Minulla on hautapaikka valmiina 

hautausmaa ________________________________________________________ 

koordinaatit ________________________________________________________ 

2 Uusi hautamuistomerkki, toiveeni ______________________________________ 

 

Muita toiveita 

Virsiä tai lauluja, joita toivon, että hautajaisissani lauletaan 
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_____________________________________________________________________ 

Lempikukkani ja lempiväri kukissa 

_____________________________________________________________________ 

  

 

 

Lähimmät omaiseni 

 

_____________________________________________________________________ 

Ystävät ja ystäväpiirini yhteyshenkilöt 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Yleistä hautajaisjärjestelyistä  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Pesän hoito 

Asiapapereiden säilytyspaikka kuten testamentti, pankki- ja arvopaperit, vakuutuskirjat ja muut vastaavat 

1 testamenttia ei ole /testamentti on 

Muiden asiapapereiden säilytyspaikat 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Muuta yleistä tietoa  

Alle voidaan kirjoittaa esimerkiksi, onko lehtitilauksia, jäsenyyksiä tai kausikortteja.  

Onko Facebook, Twitter tai muita sosiaalisen median kanavia käytössä? 

Kenellä on mahdollisesti asunnon vara-avaimet? 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Hautajaisten kustannukset 

Hautajaiset kustannetaan yleensä kuolinpesän varoista, eivätkä ne tule perillisten maksettaviksi.  
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Allekirjoitus  

 

Hautajaistoiveeni -asiakirjan säilytys 

Säilytämme veloituksetta asiakirjaa hautaustoimistossamme.  On tärkeää, että säilytät asiakirjaa muita 

omaisia varten niin, että se on helppo löytää. Voit antaa myös kopion siitä lähisukulaisellesi tai ystävällesi. 

 

Olen laatinut hautajaistoiveeni -asiakirjan 

Päiväys ja paikka ____ / _____ 20____ 

Päivitys: päiväys ja paikka ____ / _____ 20____ 

Päivitys: päiväys ja paikka ____ / _____ 20____ 

 

Allekirjoitus _____________________________________________________ 

Nimen selvennys _________________________________________________ 

Henkilötunnus ___________________________________________________ 

 

 

Lähetys postitse allekirjoitettuna: Hautauspalvelu Kaarna, Leppämäentie 2 B, 02820 Espoo. 

Asiakirjan voi lähettää myös sähköisellä allekirjoituksella: asiakaspalvelu@hautauspalvelukaarna.fi 

Voimme myös tulla tapaamiseen teille sopivaan paikkaan tai voimme tavata toimistossamme. 

mailto:asiakaspalvelu@hautauspalvelukaarna.fi

