MEMOR DESIGN OY, empaattinen hautausalan toimija
Vakaumusta kunnioittavat hautajaiset
Memor Designin liiketoiminnassa on huomioitu väestössä tapahtunut muutos heidän
kirkolliseen sitoutumiseensa eri uskontokunnissa. Tämä näkyy myös tarpeessa järjestää eikirkollisia hautajaisia kirkollisten hautajaisten ohella kautta Suomen. Tähän tarpeeseen on
Memor Designin perustajat, Jaana Salmi ja Anna Ylinen, luoneet konseptin järjestää
hautajaisia vaihtoehtoisissa tiloissa.
Memor Design Oy on hautaamiseen liittyvien palveluiden ja tuotteiden life style-brändi.
Yrityksen nykyinen liiketoiminta perustuu hautausalan palveluiden verkkokauppaan. Yritys
etsii ja esittää asiakkailleen mahdollisimman ekologisia vaihtoehtoja ja tuotteita, jotka
täyttävät ekoloogisuuden kriteerit.
Pääkaupunkiseudulla hautajaiset ja muistotilaisuuden voi järjestää muun muassa
merimaisemallisessa Hiezun Merikabinetissa. Vastaavasti Lahdessa Upseerikerho ja
Mukkulan kartano mahdollistaa esimerkiksi kynttilän valossa järjestettävät hautajaiset
myös ilta-aikaan.
Kirkolliset ja ei-kirkolliset hautajaiset eroavat toimituksena toisistaan muun muassa niin,
ettei ei-kirkollisille hautajaisille ole olemassa valmista toimituskaavaa. Hautajaiset voidaan
vapaasti järjestää edesmenneen tai omaisten toiveiden mukaisesti. Ei-kirkollisissa
hautajaisissa papin sijaan valittu puhuja johtaa tilaisuuden läpikulun omaisten haluamalla
tavalla. Hautajaiset järjestetään muualla kuin kirkon tiloissa, ja myös arkku tai uurna
voidaan tuoda tilaisuuteen. Tyypillistä on järjestää tilaisuus myös luonnossa.
Pappi siunaa ei-kirkkoon kuuluvan vainajan, mikäli vainaja on niin toivonut. Tällöin
siunaustilaisuus voidaan pitää seurakunnan tiloissa, josta ei-kirkkoon kuulumattomien
perikunnalta peritään asianmukainen vuokra. Siunaus ei ole pakollinen osa hautajaisia sen
tyypillisyydestä huolimatta. Saatto- tai jäähyväistilaisuuteen voi kuulua saattopuhe, tai
useita puheita, ja musiikkia. Puhuja voi olla joku edesmenneen lähipiiristä tai
hautauspalvelustamme tilattava puhuja tilaisuuteen.
Suuri kädenjälki, pieni jalanjälki
Ilmastonmuutos on aikamme suurin, kaikkea elollista koskeva globaali haaste, jonka
muuttamiseksi voimme vaikuttaa omakohtaisella toiminnalla ja teoilla – myös kuolemaan
liittyen.
Ympäristöystävällisen Memor Design Oy:n palvelut on kehitetty huomioiden hautausalan
palveluiden ympäristövaikutukset tuleville sukupolville. Yritys päivittää tuotteita,
palvelutarjontaa ja niiden myyntikaistaa vastaamaan koko ajan mahdollisimman vähän
ympäristöä rasittavasti. Parhaimmillaan palvelu tuotetaan netin yli äärimmäisen pitkälle
toteutettuna.

Vainajan hautaamisessa tuhkaus on ympäristöä vähemmän kuluttava tapa kuin arkussa
maahan hautaaminen, ja mitä lyhyemmän ajan vainajaa voidaan kylmä säilyttää ennen
tuhkausta, pienennetään ympäristöä rasittavaa hiilijalan jälkeä.
Ekologisemmat arkkuvaatteet, arkut ja uurnat ovat vahva osa yrityksen suosittelemia
tuotevalintoja hautaamiseen liittyen. Ekologisessa hautauksessa pyritään edesmennyt
hautaamaan mahdollisimman luonnonmukaisesti. Hänet puetaan luonnonkuiduista
valmistettuun asuun ja jalkoihin puetaan villasukat. Arkkujen paras vaihtoehto on
kotimainen sertifioitu puu, jolloin se täyttää tavoitteen ekologisuudesta ja luonnon
hyvinvoinnista.
Hautausala on yhä erittäin konservatiivinen ja hitaasti muuttuva toimiala. Perheomisteisten
yritysten omistajuus siirtyy usein sukupolvelta toiselle. Paine muuttaa ja kehittää alaa tulee
pääsääntöisesti alan ulkopuolelta, palveluiden käyttäjien tarpeesta. Yhä enenevissä määrin
ihmiset ovat heränneet ilmastomuutosten vaikutuksiin, ja haluun vaikuttaa niihin
elämänsä aikana. Memor Design haluaa luoda vaihtoehdon vaikuttaa siihen myös
kuoleman tapahtuessa, sen jälkeenkin.
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