
Hautausmaa on lepopaikka. 
Täällä muistellaan. 

Täällä ihmetellään elämää.
 

Mukava, että tulit kanssamme
tutkimaan. 

Voit liittyä tutkimuspartiolaiseksi
ottamalla tästä tarvittavat varusteet.

 
 Lisäksi tarvitset uteliaan mielen.

 
 

TÄMÄ ON HAUTAUSMAA



Hautausmaalla on paljon kasveja ja
eläimiä.

 
Kun huomaat jonkun eläimen, 

tee sille tyypillinen liike.  
Muut voivat arvata,

minkä eläimen olet nähnyt.
Voit myös näyttää keholla, 

millaisia kasveja näet. 
 
 

HAUTAUSMAA ON SUURI PUISTO



HAUTAUSMAALLA MUISTELLAAN
IHMISIÄ, JOTKA OVAT KUOLLEET

Haudalle on laitettu muistomerkki, jossa on nimi
sekä syntymän ja kuoleman päivämäärät.
Haudalle on tuotu kukkia.
Haudalle on tuotu kynttilä.
Haudalle on laitettu pieniä kiviä muistamisen
merkiksi.
Joku muu. Kerro se ystävällesi.

Ihmisillä on erilaisia tapoja muistella kuolleita. 
 

Mitä näistä muistelemisen tavoista huomaat
tällä hautausmaalla?

 

 



MILLAINEN PAIKKA HAUTAUSMAA
SINUN MIELESTÄSI ON?

 
Hautausmaa on paikka,

 joka herättää
tunteita. 

Kerro vieressäsi olevalle, 
miltä sinusta tuntuu olla hautausmaalla.

 



Katso ympärillesi, huomaatko jonkun kellastuneen kasvin. 
Näytä se ystävällesi ja tutkikaa sitä yhdessä. 

 
Kun kasvu ei ole enää vihreä ja elävä, vaan kellastunut ja kuivunut.

Sen elämän aika on loppunut. Se on kuollut. 
Pikku hiljaa se muuttuu maaksi. 

 
Hautausmaan hautoihin on laskettu arkussa tai uurnassa ihmisiä,

jotka ovat kuolleet. Ruumis, joka on laitettu maahan, muuttuu
maaksi niin kuin kasvitkin. Kuollut ei tunne, ajattele tai tee mitään. 

 
Kuolema on salaisuus, jota ei täysin tunneta. Kukaan ei voi tarkkaan

tietää, mitä kuolemassa ja kuoleman jälkeen tapahtuu.
Hautamuistomerkkeihin piirretyt kuvat kertovat toivosta ja

luottamuksesta, että lopulta kaikki on hyvin. 

 
 

MAAILMASSA KAIKELLA ELÄVÄLLÄ
ON ALKU JA LOPPU. 

ELÄMÄ ON SIINÄ VÄLISSÄ.



Hautakivissä ja muissa muistomerkeissä on usein nimen lisäksi
myös kuvia. Kuvat kertovat lohduttavista ja toivoa tuovista

asioista. Mitkä näistä kuvista löytyvät tältä hautausmaalta. 
 

Aurinko 
Daavidin tähti 

Enkeli 
Kukka tai oksa 

Kuunsirppi
Käsi tai kädet 

Lintu tai monta lintua 
Risti

Tähti 
Valokuva

Joku muu muistomerkki, symboli tai kuva. Mikä? 
Tutkikaa yhdessä. 

 

 
 

HAUTAKIVIEN KUVAT KERTOVAT
LOHDUTTAVISTA ASIOISTA.



Laskeva aurinko kuvaa, kuinka kuolema on kuin ilta, johon elämän päivä päättyy.
Nouseva aurinko kertoo toivosta, että kuoleman jälkeen tulee uusi elämä. 

Daavidin tähti on muodostuu kahdesta päällekkäisestä kolmiosta. Hautakivessä se
yleensä merkki siitä, että haudattu on kuulunut juutalaiseen seurakuntaan. 

Enkeli on turvallinen olento, jonka tehtävänä on saattaa ihmistä kuolemassa.

Kukka tai oksa kertovat, että elämme ja kuolemme kasvien lailla ja lopulta maadumme
niinkuin nekin. 
. 
Kuunsirppi on islamin tunnus. Yleensä kuunsirppi hautakivessä kertoo, että paikkaan on
haudattu muslimi. Muslimit ajattelevat, että kuoleman jälkeen on uusi oikeudenmukainen
elämä. 

Käsi tai kädet ovat rukouksen symboli olivatpa kädet ristissä tai avoimena ottamaan
jotakin vastaan. Käsien kuva kehottaa turvautumaan rukoukseen surun hetkellä. 

Lintu voi olla vertauskuva kuolleen sielusta, siis siitä, kuka hän oikein todella on
ajatuksineen ja tunteineen. Lintu voi myös kuvata ajatusta, että kuollut ihminen on nyt
vapaa ilman elämään kuuluvia huolia.

Risti on kristinuskon tunnus. Risti on Jeesuksen merkki. Se kertoo, miten Jeesus
ihmeellisellä tavalla voitti kuoleman. Risti kertoo, että kristityt uskovat uuteen
elämään taivaassa.

Tähti voidaan kuvata haudalle monin tavoin. Yleisesti ottaen tähti viittaa korkeamman
voiman läsnäoloon ja johdatukseen. Tähti voi olla merkki syntymästä ja se voidaan
piirtää kuolleen syntymäajan viereen. Tähti voidaan liittää toiseen symboliin, kuten
ristiin tai kuunsirppiin. Joskus tähteen liittyy ajatus, että ihmisen kuollessa taivaalle
syttyisi uusi tähti. 

Valokuva haudatusta henkilöstä on voitu liittää hautamuisto-
merkkiin tai joku on voinut tuoda haudalle irrallisen valokuvan.

TIETOA SYMBOLEISTA



KEITÄ IHMISIÄ TÄNNE ON
HAUDATTU?

Valitse läheltä hauta, jota haluat  katsoa
tarkemmin ystäväsi kanssa. 

Selvittäkää, minkä niminen ja ikäinen
ihminen siihen on haudattu. 

Miettikää:
 Mitä hyvää toivotte hänen elämässään

tapahtuneen. 
Kuka on ollut surullinen, 
kun tämä ihminen kuoli? 

Millaista suru on? 
Mitä silloin voi tehdä, kun on surullinen?



 Paina toinen käsi sydämelle: 
siellä säilyvät kaikki rakkaat ihmiset aina. 

 
Ota toisella kädellä kiinni vieruskaveriasi:

Me elämme. 
Kiitos elämästä. 

 

HAUTAUSMAALLA ILOITAAN
ELÄMÄSTÄ.




