Hautajaisjärjestelyjä koskevat toivomukseni
Säädöksen antajan koko nimi ja henkilöturvatunnus:
Osoite:

Olen laatinut testamentin.
Säilytyspaikan osoite:

Lähin omaiseni:

Hautajaisjärjestelyistä vastaava henkilö on:

Minulla on vakuutus / talletus hautajaisjärjestelyjen
kulujen kattamiseksi
Säilytyspaikka:

Lähimmän omaisen nimen lisäksi on
hyvä ilmoittaa hänen yhteystietonsa
kuten puhelin, sähköposti tai osoite.

Muistathan, että jos et ole nimennyt
hautajaistesi järjestelyistä vastaavaa
testamentissasi, hyväksyt sen, että
kuka tahansa joka antaa
suostumuksensa voi ottaa järjestelyt
hoidettavakseen.

Myös hautausluvan antavan lääkärin
voi olla hyödyllistä tietää mikäli
sinulla on vakuutus tai talletus
hautaamista varten. Pankista tai
muusta yhtiöstä on hyvä mainita
ainakin nimi ja paikkakunta.

Olen laatinut elintenluovutustestamentin.
Säilytyspaikan osoite:

Halu palvella elämää vielä kuoleman
jälkeenkin on ruumiinluovutustestamentin tekijöiden tärkein
motiivi. Mikläli olet laatinut
ruumiinluovutus-testamentin, on
siitä hyvä toimittaa kopio
vastaanottavalle yliopistolle.

Mikäli asiaan voidaan vaikuttaa, tahdon että elämäni
päättyy kotonani.

Jos vainajan ruumis on testamentattu
Helsingin, Tampereen tai Kuopion
yliopistoille, he huolehtivat ruumiin
noutamisesta sekä tuhkaamisesta tai
balsamoinnista sekä omaisille
luovuttamisesta.

Mikäli kuolema kohtaa sairaalassa, haluan, että
ruumiini tuodaan kotiini ennen hautaamista.
Haluan, että seuraava henkilö/henkilöt osallistuvat
siirtämisjärjestelyihin:

Haluan, että ruumistani käsitellään seuraavasti:
balsamointi
arkkuhautaus maahan
tuhkaaminen
syväjäädyttäminen
jokin muu, mikä?

Yleensä sairaalan henkilökunta
valmistelee vainajan siirtämistä
varten. Haluatko että joku muu
henkilö osallistuu järjestelyihin?
Kerro kuka, ja miten häneen saa
yhteyden.

Jos valitset balsamoinnin, on syytä
selvittää, onko se esteenä vaikkapa
hautaan laskemiselle esimerkiksi
ympäristönsuojelullisista syistä.

Haluan, että minut puetaan seuraavalla tavalla:

Haluan, että arkkuuni laitetaan seuraavia minulle tärkeitä tavaroita:

Haluan, että arkkuni/uurnani on seuraavanlainen:

Mikäli uurna ja /tai arkku on
maksettu etukäteen, ilmoita mistä
kuitti maksusta löytyy.

Toivon, että ruumistani kuljetetaan seuraavasti:

Haluatko että sinulle järjestetään
hautajaissaattue matkalla
hautausmaalle?
Mikäli hautaukseen liittyy arkun
kantamista, kenen toivoisit
osallistuvan arkkusi kantamiseen?
Arkunkantajiksi tarvitaan yleensä
kuusi henkilöä.

Muistotilaisuuteen liittyviä toiveitani

KYSYMYKSIÄ POHDITTAVIKSI
Haluatko että muistotilaisuutesi pidetään hautausmaan tai krematorion kappelissa vai jossain muualla?
Ketä haluat kutsuttavan muistotilaisuuteesi: lähipiiri pelkästään, kaikki sukulaiset, kaikki sukulaiset ja
työtoverit? Onko joitain henkilöitä, jotka erityisesti haluaisit kutsua muistotilaisuuteesi? Ketä et halua
kutsua?
Ohjelma
Minkä uskontokunnan perinteitä haluat noudatettavan hautajaisissasi?
Tuleeko mieleesi joku erityinen henkilö, pappi, humanisti tai joku muu jonka haluaisit esiintyvän tai puhuvan
muistotilaisuudessasi? Hän voi myös olla sukulaisesi tai tavalla tai toisella muu merkityksellinen henkilö
perheesi lähipiiristä.
Oletko laatinut kirjoituksen, jonka haluat luettavan muistotilaisuudessa tai onko jotain muita kirjoituksia
kuten esimerkiksi runoja, joita haluaisit luettavan?
Liittyykö elämääsi joku erityinen muisto jonka haluat tuoda esille muistotilaisuudessasi?
Onko sinulla jokin valokuva tai muu muisto jonka haluaisit näytteille?
Minkälaista musiikkia haluaisit esitettävän? Haluatko elävää musiikkia tai joitain tiettyjä kappaleita? Tuleeko
mieleesi jokin perinne tai muu asia jonka haluaisit kuuluvan osana muistotilaisuuteesi? (Esimerkiksi esille
laitettavia esineitä, lasten yhteisleikki, yhteislaulu jne.)
Järjestetäänkö tilaisuuteen valokuvaaja?
Tarjoilu
Haluatko, että hautajaisissasi on ruokatarjoilua? Minkälaista tarjoilua haluaisit?
Tarjotaanko muistotilaisuudessasi alkoholijuomia?
Somistus
Onko sinulla toivomuksia muistokukkien suhteen? Haluatko esimerkiksi villejä kukkia luonnosta tai et
lainkaan kukkia. Haluatko että kukkien sijasta tehdään lahjoitus hyväntekijäisyyteen jollekin tietylle taholle?
Miten muuten haluaisit ohjeistaa muistotilaisuuden järjestelyistä vastaavia?

Tuhkaaminen
Haluan että tuhkani sijoitetaan

Sijoituspaikka voi olla jonkun
aiemmin poismenneen läheisen
hauta, muistolehto, jokin tietty
sirottelualue, meri, järvi, joki tai
jokinmuu paikka, kuten esimerkiksi
oma maa-alue. Ohjeista toivomasi
paikka ja siihen liittyvät muut
toiveet niin tarkasti kuin pystyt.

Toiveeni tuhkauksessa käytetyn arkun suhteen:

Tuhkattaessa arkku on välttämätön.
Tahdotko käyttää tuhkaamisessa
juuri siihen tarkoitukseen
suunniteltua verhoilematonta
arkkua?

Toiveeni muistomerkin suhteen:

Tahdotko haudallesi tietynlaisen
muistomerkin? Haluatko, että
muistomerkki hankitaan tietystä
paikasta? Mitä toivot
muistomerkissäsi lukevan?

Haluan, että minulle laaditaan surunvalittelukirja, johon muistotilaisuuteni
osallistujat voivat kirjoittaa jäähyväisensä.
Toivomukseni on, että ne jotka vastaavat hautajaisteni järjestelyistä ottaisivat
ylle kirjatut toivomukseni huomioon.
Aika ja paikka
Allekirjoitus ja nimen selvennys
Todistavat

Lista tärkeistä asiakirjoista sijoituspaikkoineen:

Perikunnalle on suureksi avuksi, jos
ilmoitat, mistä seuraavat asiakirjat
löytyvät:
Vihkitodistus, jos olet avioliitossa
Pankkisi nimi ja yhteystiedot ja
tilinumerot
Luottokortit
Osakekirjat, osuustodistukset,
varrantit(optiot) jne.
Kauppa- ja/tai vuokrasopimukset
Puhelinliittymä- ja
sähkösopimukset
Vakuutuskirjat
Auton tai muun liikennevälineen
rekisterikirjat
Eläkevakuutuskirjat
Omalääkärin, kirjanpitäjän ja
lakimiehen yhteystiedot
Viimeisen työnantajan
yhteystiedot ja yhteyshenkilö
Puolison ja lasten täydelliset
nimet ja yhteystiedot

Voit jättää tämän luettelon asianajajasi tai pankkisi säilytettäväksi.

