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Viimeinen 
toivomukseni  

 
 
Suunnitella hautajaisesi. Suunnitella omat hautajaiset, voi olla korvaamaton 
tuki, jälkeenjääville, rasittavassa ja sekavassa tilanteessa. Toivomukset jotka olet 
allekirjoittanut  tulee hautaustoimisto, tarkasti noudattamaan, silloin kun 
suunnitellaan hautajaisia omaisten kanssa. 
Ajattele, että et vain suunnittele itsellesi, vaan myös ihmisille, jotka tulevat 
hautajaisiisi. Puhu mielellään perheen, sekä ystävien kanssa, jos tunnet 
epävarmuutta jossakin asiassa tai ota yhteys hautaustoimiston konttoriin. 
Jaamme mielellämme tietoa ja kokemuksiamme. 
 
Jos tunnet, että et voi päättää jotakin asiaa nyt, niin jätä se myöhempään 
ajankohtaan., tai anna omaisten päättää. Ehkä se on tärkeämpää heille, kuin 
sinulle. 
Säilytä asiakirja niin, että se on helppo löytää, kun jotakin sattuu Sinulle. 
Kerro mielellään jollekin johon luotat, missä säilytät asiakirjat ja mistä ne 
löytää. 
 

Minun henkilötietoni 
Täydellinen nimi__________________________________________________ 
Henkilötunnus ____________________________________________________ 
Osoite __________________________ 
postiosoite________________________ 
Puhelinnumero_____________________Sähköposti_____________________ 

Lähiomainen 
Nimi __________________________ suhde____________________ 
Osoite _________________________ postiosoite________________________ 
Puhelinnumero __________________Sähköposti________________________ 
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 HAUTAUS CEREMONI                                            

Haluan, että hautajaiseni pidetään 
□ Seurakunta kirkossa  □ Kappelissa   □ Muu paikka ........................................... 
□ Jätän omaisteni päätettäväksi. 

Haluan, että seuraava pappi suorittaa hautajaiseni: 
□ seurakuntapappi □ muu esim. 
siviilihautaus………………………............................. 
□ jälkeeni jäävät saa 
päättää……………………………………………………………………………. 

Toivomani laulu ja musiikki 
□ virret………………….  □ muu laulu ja 
musiikki………………………………… 
□ jätän läheisteni 
päätettäväksi………………………………………………………………………
…. 

Arkku, kukat, vaatteet 
Arkunväri…………………… arkunmalli…………. 
arkkukukat……………………………………… 
Uurna……………………………. omaiset saa 
päättää………………………………………………… 
Arkkuun omat vaatteet □ kyllä □ ei 

Ilmoitus 
□ julkaistaan seuraavassa 
lehdessä……………………………………………………………………. 
Symboli/tunnusmerkki…………… värsy………………… 
rahasto……………………………… 

Muistotilaisuus 
Hautauksen jälkeen 
muistotilaisuus…………………………………………………………………… 
□ luovutan päätöksen 
lähiomaisilleni………………………………………………………………… 
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Poltto tai arkkuhautaus 

□ polttohautaus  □ arkku maahautaus 
Haluan, että minut 
haudataan…………………………………………………………………………
… 
 Kirkon hautausmaahan  □ 
uusihauta…………………………………………………. 
Tuhka sirotellaan 
muistolehtoon……………………………………………………………………
….. haudataan 
hautuumaahan……………………………………………………………………
…………… 

Hautakivi 
On ja toivon täydentävää kaiverrusta 
……………………………………………………………… 
Uusi 
kivi………………………………………………………………………………
……………………………. 
Haudanhoidon järjestää 
……………………………………………………………………………………. 

Lakitiede 
Perunkirjoituksen hoitaa hautaustoimisto. □ kyllä  □ ei 
□ Testamentti on □ testamenttia ei ole 
Vakuutus on seuraavassa paikassa 
…………………………………………………………………… 
Pankkilokero kyllä ………………………………….. pankkikonttori 
……………………………… 

Muita toivomuksia 
Elimen luovutus □ kyllä  □ ei 
Minä toivon, että alla mainittu hautaustoimisto suorittaa hautajaiseni. 
 
……………………………                                       ……………………………                                
        Paikka ja aika                                                         Allekirjoitus 
 
Begravningsbyrån i Älvsjö Tel 08-711 00 30  Bank SEB 
Johan Skyttes väg 200 info(a)begravningsbyran.net  
125 34 Älvsjö   www.begravningsbyrån.se  Bg  333-4752 
Företaget innehar F-skattsedel 

 


