
HAUTAUSTOIVEENI

Låiheisten toimien helpottamiseksi

Låiheisen ihmisen kuoleman jälkeen omaisten on surustaan huolimatta jaksettava ryhtyäkäyteinnön
toimiin vainajan hautaamiseksi. Heidåin tehtiivåiiinsä helpottaa suuresti, jos vainaja on eläessiiiin

esiuiinyt omia hautajaisiaan koskevia toivomuksia.

Se, että nyt kirjaat ajatuksiasi omista hautajaisistasi, auttaa omaisiasi ja liiheisiä sitten, kun he
joutuvat tekemiiiin piiätöksiä hautaustasi ja hautajaisiasi koskevissa asioissa. Muista, eIlÄtÄmän
hetken ltihtOkohtasi voivat olla toisenlaiset kun sitten, kun asia kohdallasi on ajankohtainen.
Tarkista toivomuksesi silloin ällöin ja tee korjauksia tarpeen mukaan. Jos sinulla ei ole erityisia
toiveita, ei sinun tarvitse niitä ryhtyii kehittiimiiiin. Kirjoita silloin vain, ettii jätät omaisillesi tai
låiheisillesi mahdollisuuden jfiestää kaiken niin kuin he haluavat. Olisi hyvä keskustella toiveista
låihimpien kanssa etukäteen, etenkin, jos epäilet, ettii nåikemyksenne eroavat toisistaan.

Hautausjfiestelyt ja hautajaiset ovattarkeäosa omaisten, ystävien ja muiden liiheisten surutyötii.
Hautajaisissa omaiset saavat mahdollisuuden jattAAjaiehyväiset, osoittaa rakkauttaan ja suruaan.

Omaisille hautajaiset ovat kokemus, joka seuraa heitä koko elåimiin ajan; jotain, jonka he surustaan

huolimatta voivat muistaa liimpimåinä ja ainut kertaisena tilaisuutena.

Hautaan siunaaminen tai muu hautaustapa

Hautaustapamäixäytyy vainajan uskollisen vakaumuksen mukaan. Useimmat siunaustilaisuudet
tapahtuvat Suomen evankelisluterilaisen kirkon kaavan mukaan, ja una silloin, kun vainaja on
evankelisluterilaisen seurakunnan jiisen. Muuhun uskontokuntaan kuuluvan hautaustapa on
luonnollisesti kyseisen uskontokunnan tapojen mukainen. Väestörekisteriin kuuluvan hautaustapa
voidaan påiättiiii itse. Se voi olla uskonnollisesti painottunut tai uskonnoton saattohetki.
Väestörekisteriin kuuluvalle voidaan suorittaa myös kirkollinen siunaaminen omaisten
toivomuksesta, mikiili pappi ei totea tiimiin loukkaavan vainajan vakaumusta.

Oma toivomukseni

Siunaaminen
tr Suomen evankelisluterilaisen kirkoin menoin
tr Suomen ortodoksisen kirkon menoin
E Muun uskollisen yhteisön menoin, minkä
E Uskonnottomat hautajaiset
tr Jätän asian hautaamisesta huolehtivan päätettävåiksi

tr Ei siunausta

Arkkuhautaus vai tuhkaus

Yksi tiirkeimpiä valintoja, joka sinun tulee tehdä, on valinta arkkuhautauksen ja tuhkauksen vä1i11ä.

Valintaan vaikuttavat sekä uskonnolliset syyt ja tunnete§ät etta paikkakunnan perinteet.Myös
käytiinnön syyt voivat vail«rttaa. Sukuhaudassa ei ehkä ole eniiä tilaa arkulle, va€m ainoastaan

uurnalle tai uurnalehto sijaitsee l?ihempiinä haudalla käyviä omaisia.



Yainajan vaatetus

Vainaja puetaan usein hautaustoimistosta saataviin normaaleihin vaatteisiin,paitaan ja sukkiin.
Vainaja voidaan pukea myös omiin vaatteisiinsa; oloasu, mekko, puku.

Omat toivomukseni

Hautaustapa
tr Arkkuhautaus
tr Tuhkaus
tr Hautaus uurnassa hautaarr
tr Tuhka muistolehtoon uurnassa
tr Tuhka sirotellaan luontoon tai veteen, paikka
tr Jätåin asian omaistenilliiheisteni harkittavaksi

Vainajan vaatetus
E] Tavanomainen arkkuun kuuluva vaatetus
tr Omat vaatteet, mitka

fl Muuta, mitä

fl Jät?in asian omaisteni/låiheisteni harkittavaksi

Hautapaikan valinta
Tavallisinta on että vutalahaudataan kotipaikkakunnan hautausmaalle. Vaihtoehtona voi olla
syntymäpaikkakunnan hautausmaa. Syynä toisen hautausmaan valintaan voi olla myös sukuhaudan
sijainti.
Mikäli vanhaa hautaaei ole käytettävissä, uuden haudan varaamisen yhteydessä varataanusein
samaan paikkaan tilaa myös leskelle ja mahdollisesti muille perheenjiisenille. Toisinaan on myös
mahdollistavalitahaudan tarkempi sijainti haustausmaalla.Hautojen hinnat vaihtelevat
paikkakunnittain. Se, kuuluuko valrtaja seurakuntaan, ei vaikuta kotipaikkakunnalla olevan
hatrtapaikan hintaan. Seurakuntaan kuulumattomiltaperitiiiin kappelin ja srk-tilojen käy.töstii
vuokraa. Hautaustoimistosta ja seurakunnaltasaattietoja erilaisten hautojen hinnoista.
Hautaustoimisto voi hoitaa myös haudan varauksen. Haudan valinnassa on useita vaihtoehtoja sekä
arkkuhautaukseen että uumahautaukseen. Sukuhaudat ovat useimmiten käytettiivissä molemmilla
hautaustavoilla. Arkkuhautaukseen ovat käytettiivissä yhden tai useamman arkun haudat,
uurnahautaukseen haudat yhdelle tai useammalle uumalle tai muistolehto. Myös vanhoihin
arkkuhautoihin voidaan haudata uumia.

Tuhkan hautaaminen tai sijoittaminen
Vainajan tuhkan hautaamisesta tai sijoittamisesta muulla tavoin säätäävuoden 20A4 alustavoimassa
ollut hautaustoimilaki (457/20Ar. Tuhka on vuoden kuluessa tuhkaamisesta haudattavatu muulla
tavoin sijoitettava pysyvästi yhteen paikkaan. Tuhkaa ei siis saa jakaa esimerkiksi kahdelle
hautausmaalle. Tuhka voidaan sijoiuaa myös luontoon tai veteen. Siihen pitiiii olla maa- tai
vesialueen omistajan lupa. Tuhkan sijoittaminen on ilmoitettava krematorioon tuhkauksen
yhteydessä. Mikäli hautaustoimisto hakee tuhkan krematoriosta, ilmoitus annetaan
hautaustoimistolle luovutettavaksi krematoriolle tuhkaa noudettaessa.

Hauta on myös muistelukiiyntejä varten



Usein unohdetaan, että surua ei aina voi käsittåä jåirkiperäisesti. Sekä tämtin päivän omaisille että
tuleville sukupolville saattaa merkitä enemmiin kuin uskotaankaan se, että on hauta, jolla voi
muistoineen käydä.
Viime aikoina on muistolehdon käyttö etenkin suurkaupungeissa lisiiiintynyt. Muistolehto on usein
nimetön yhteishauta. Omaiset eivät voi aina olla läsnä, kun tuhka sirotellaan taikaivetaanmaahan
eikä tuhkan paikkaa merkitä. Muistolehdossa on yhteinen paikka kukkia, kynttilöitä j animilaattaa
varten. Jos harkitset muistolehtoa siksi, ettii haudan hoidosta ei tarvitse huolehtia, on sinun h1vä
tietåiä, että on myös monia muita hoitoa kaipaamattomia hautamuotoja. Haudanhoidosta voidaan
soia myös hautausmaan pitäjän kanssa. Hautaustoimistosta saat lisätietoja näistä asioista.

Omat toivomukseni

tr hautapaikkaon,hautanro

hautausmaa

tr jätiinpriätöksethautaamisestahuolehtivalle

Siunaustilaisuuden tai muistohetken paikka

Siunaustilaisuus pidetään yleensä kappelissa, kirkossa, krematorion kappelissa, seurakuntatalossa
tai haudalla. Uskonnottomien hautajaisten muistohetki voidaan pitiiii esimerkiksi kappelissa tai
kotona.
Hautajaiset voidaan jakaa myös kahteen osaan. Esimerkiksi henkilö, joka on muuttanut
syntymäpaikkakunnaltaan, mutta haluaa tulla sinne haudatuksi, voidaan siunata nykyisellä
kotipaikkakunnalla j a haudata syntymäpaikkakunnalle.

Hautajaisvieraat
Hautajaisiin kutsutaan useimmiten puhelimella tai muilia henkilökohtaisilla viestintätavoilla.
Hautajaiset voidaan pitää myös hiljaisuudessa. Tällöin kuolinilmoitus yleensä julkaistaan vasta
hautajaisten jälkeen. Jos hautajaiset pidetäiin hiljaisuudessa, saattaa tilaisuudesta jiiädä pois
henkilöitä, jotka haluaisivat olla paikalla. Hautajaiset voi järjestää myös siten, että siunaustilaisuus
on avoin kaikille, muistotilaisuus on vain läheisille.

Oma toivomukseni

tr jätiin asian hautaamisesta huolehtivalle

Muita toiveita

Tähän voit merkitä asioita, joista sinulla on erityisiä toivomuksia, kuten esimerkiksi:

Pappi

Virsiä, lauluja ja musiikkikappaleita, joista erityisesti pidät



Kuolinilmoituksen siikeitii

Mui stotilai suus/tarj o ilu

Hautakiven teksti

Kiven viiri ja malli

Lempikukat

Hautaamisesta huolehtivat:

Ystäväpiirini yhteyshenkilöt:

Hautaustoivettani säilyetiiän:

Pesän hoito

Jållkeen jiiäville on hyödyksi asioiden hoidossa tieto siitii missä sailyat erilaisia asiapapereitasi
kuten testamenttia pankki- ja arvopapereita, vakuutuskirjoja jne.

T estamenttini säilytyspaikka:

n Testamenttia ei ole

Muiden papereideni säilytyspaikat:

Hautaj ai sten kustannukset

Yleensä omaiset eiviit maksa hautauskuluja vaan ne kustannetaan kuolinpesåin varoista. Tilaajalla
on oltava käsitys pesiin varallisuudesta/maksu§vystii.



"Hautaustoiveeni" - asiakirjan säilytys

Hautaustoiveeni - asiakirja on hyvä säilytfii:i niin, effä omaisten on se helppo löytiiri. Voit myös
antaa jollekin omaiselle tai ystiivälle kaksoiskappaleen.
Voit myös tehdä kortin jossa kerrotaan missä säilytät hautaustoivettasi. Kortti on hyvä pitää
rahapussissa tai käsilaukussa.

Huomaa, että pankin tallelokero ei ole hyvä sriilyfyspaikk4 koska se avataan usein vasta
hautajaisten jälkeen.

Olen laatinut "Hautaustoiveeni" - asiakirj an:

kuun palvana zu

allekirjoitus

Olen päivittänyt aineiston:

kuun _ päivilnä 20

kuun _ päivänä 2A

kuun _ pinvianä 20


