
Kun suru koskettaa



2



3 Kun suru koskettaa

Kun suru koskettaa -mallikirjan sisältö

Millä tavoin muistan edesmennyttä läheistäni 5

Ilmoituksen suunnittelu 6-7

Kuolinilmoitukset ja mallit 8-13

Kuolinilmoitukset ja mallit työnantajalle 14-15

Surukiitosilmoitukset ja mallit 16-17

Muistoilmoitus ja mallit 18-19

Valmiit kuvat ja elementit ilmoituksiin

Kunniamerkit, ansiomerkit ja symbolit 21

Uskonnolliset symbolit 22

Enkelit ja linnut 23

Köynnökset, kukat ja viljat 24

Aurinko, vene ja rakkaus sekä muut ideat 25

Ilmoitusta rajaavat vaihtoehdot 26-27



Kun suru koskettaa
Mallikirja auttaa ja opastaa omaisia 
kuolin- ja surukiitosilmoitusten 
laadinnassa sekä asioinnissa 
lehtemme kanssa.

Vaihtoehtoihin voi tutustua kaikessa 
rauhassa osoitteessa

www.jurvansanomat.fi/suru
www.jarviseutu-lehti.fi/suru
www.komiat.fi/suru
www.suupohjansanomat.fi/suru
www.viiskunta.fi/suru

tai lehtemme asiakaspalvelussa.
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Millä tavoin muistan edesmennyttä läheistäni?
Kuolinuutinen Kuolinilmoitus MuistoilmoitusSurukiitosilmoitus
on ensimmäinen tapa kertoa  
omaisen poismenosta. Sen 
voi jättää sähköpostitse tai 
lehtiemme asiakaspalveluun.

Kuolinuutisia julkaistaan
veloituksetta toimituksellisella 
palstalla. Toimituksella on 
oikeus muokata tekstiä.

voidaan julkaista vainajan 
muistoksi suruaikana tai 
esimerkiksi vuosipäivänä. 
Muistoilmoituksella voidaan 
vapaamuotoisemmin 
muistaa vainajaa.

Ohjeet ja malli-ilmoitukset s. 18-19

on omaisten kaunis tapa muistaa 
vainajaa. Kuolinilmoituksen 
yhteydessä voidaan myös kutsua 
siunaustilaisuuteen tai kiittää 
osanotosta.

Ohjeet ja malli-ilmoitukset s. 7-15

on tarkoitettu kiitokseksi
läheisille ja ystäville osanotosta 
ja myötäelämisestä.

Ohjeet ja malli-ilmoitukset s. 16-17

Etunimi Sukunimi
Etunimi Sukunimi kuoli 
30.3.2014 Seinäjoen keskus-
sairaalassa. Hän oli syntynyt 
3.5.1934 Kankaanpäässä. 
Kaipaamaan jäivät lapset ja 
lastenlapset perheineen sekä 
muut sukulaiset ja ystävät.

Äidin muistolle
Siitä on nyt vuosi, kun lähdit pois luotamme. Se 
oli elämämme raskain päivä. 

Ehdit elämäsi aikana antaa meille paljon. An-
noit rakkautta, huolen ja turvan, kauniin elinym-
päristön – kaiken sen mitä tarvitsimme, mutta 
myös paljon enemmän. Opastit meidät tinki-
mättömälle tyylillesi uskollisena aikuisuuteen 
saakka. Punniten sitä, mikä sinun lapsillesi on 
parasta, annoit korvaamattoman tärkeitä ohjeita 
ja neuvoja, jotka ovat vieneet meitä elämässäm-
me eteenpäin.

Vaikeisiin hetkiin annoit tukesi ja sylisi oli 
aina avoin hupsuissakin murheissa. Hoidit ja 
huolehdit meistä, vaikka varmasti joskus oli 
vaikeita aikoja sinullakin.

Viimeiset vuotesi elit siipirikkona, sairauden 
murtamana. Silloin me huolehdimme sinusta. 
Silti edelleen olit voimakas. Jaksoit hymyillä 
ja olla ihana isoäiti meidän lapsillemme, vaikka 
voimasi olivat heikot. Vaikka oletkin nyt poissa, 
kaikki se, mitä edustit, sanoit ja olit mieltä säi-
lyy ja jää elämään. Eikä rakkaus kuole mihin-
kään. Olet aina muistoissamme, rakas äiti.

Äitiä ja isoäitiä pohjattomasti kaivaten 
Liisa ja lapset, Lasse ja lapset

Lämmin kiitos
kaikille Teille, jotka olette  monin eri tavoin 

tukeneet ja kunnioittaneet isämme 

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa suureen suruumme.

Matti ja Maija Meikäläinen

Rakkaamme

Etunimi 
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Kiittäen ja kaivaten
Liisa 
Matti ja Maija 
Kalle perheineen 
Kaija perheineen 
Antti ja Anna 
sisaret perheineen 
edesmenneiden veljien perheet 
sekä sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit, 
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.  
On hiljaisuus ja suru sanaton, 
mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Puoliso ja lapset

Levolle lasken, Luojani, 
armias ole suojani. 
Jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.

Lastenlapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa su 00.00. klo 12.00. 

Muistotilaisuus lähiomaisille. Kiitos hoitokodin 
henkilökunnalle Nimen hyvästä hoidosta.
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1.  Ilmoituksen suunnittelu 

ja valmistaminen

Ilmoituksen voi suunnitella ja 
valmistaa itsepalvelua hyödyntäen 
tai se voidaan valmistaa lehtemme 
asiakaspalvelussamme (kts. vaihtoehdot 
kohdasta 5).

Ilmoituksen valmistamista helpottaa 
selkeästi käsin tai koneella kirjoitettu 
käsikirjoitus, jossa on merkittynä ainakin 
seuraavat asiat:

• vainajan nimi (puhuttelu), 
syntymä- ja kuolinpäivämäärät  
sekä -paikat

• kaipaamaan jääneiden 
omaisten nimet

• muistolause tai tekstilainaus

• kutsu siunaustilaisuuteen tai 
kiitos osanotosta.

Surukiitosilmoituksen voi julkaista myös 
erillisenä ilmoituksena siunaustilaisuuden 
jälkeen (kts. Surukiitos s. 16-17). 
Käsikirjoitus on hyvä lukea läpi myös 
läheisimpien omaisten kanssa.

2. Ilmoituksen koko

Tekstien lisäksi on hyvä miettiä 
alustavasti myös asettelua, kuvia tms. 
erityistoivomuksia. Kuolinilmoituksia 
julkaistaan pääasiassa  
1-, 2- tai 3-palstaisena.

• 1-palstaisen ilmoituksen 
asettelussa risti tai muu kuva 
on vainajan nimen yläpuolella. 
Ilmoituksen leveys on 40 mm.

• 2-palstaisessa ilmoituksessa risti tai 
muu kuva on vainajan nimen vierellä.  
Ilmoituksen leveys on 84 mm.

• 3-palstaisessa ilmoituksessa voidaan 
julkaista useamman vainajan nimet.  
Ilmoituksen leveys on 128 mm.

Tutustu erilaisiin koko- ja 
mallivaihtoehtoihin seuraavilla sivuilla. 

Oheisella aukeamalla kerrotaan vaihe 
vaiheelta, millaisia asioita on hyvä 
huomioida laadittaessa ilmoitusta 
julkaistavaksi lehdessämme.

Kuolinilmoituksia ja surukiitoksia 
voi suunnitella ja valmistaa myös 
itsepalvelua hyödyntäen.  Palvelu 
ohjaa ilmoituksen valmistamisessa. 
Voit valita ilmoitukseen sopivan kuvan 
ja myös värssypankki on käytettävissä. 
Tarvittaessa voit tallentaa 
keskeneräisen ilmoituksesi ja palata 
siihen myöhemmin sähköpostilinkin 
välityksellä.

Voit asioida tuttuun tapaan 
myös asiakaspalvelussamme. 
Suunnittelemme ja valmistamme 
ilmoituksen toiveiden mukaisesti.
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5. Ilmoituksen toimittaminen lehteen

• Itsepalvelulla:  
www.jurvansanomat.fi/suru 
www.jarviseutu-lehti.fi/suru 
www.komiat.fi/suru 
www.suupohjansanomat.fi/suru 
www.viiskunta.fi/suru

• Lehtemme asiakaspalveluun

• Hautaustoimiston kautta

• Toisen lehden asiakaspalvelun kautta 
välitettäväksi lehteemme.

6. Oikovedos tarkastettavaksi

Valmistettavasta ilmoituksesta on 
mahdollista saada oikovedos ennen 
varsinaista julkaisupäivää.  
Oikovedos voidaan lähettää ilmoituksen 
jättäjälle sähköpostitse. Ilmoitukseen 
voi käydä tutustumassa myös 
asiakaspalvelussamme. Vedokseen 
on vielä mahdollista tehdä tarvittavia 
korjauksia tai muutoksia vedosviestissä 
mainittujen aikataulujen mukaan. 
Oikovedoksen saatuaan asiakas on 
vastuussa ilmoituksessa mahdollisesti 
ilmenevistä virheistä.

7. Ilmoituksen maksaminen

Maksutavat itsepalvelulla 
valmistettavissa ilmoituksissa

• verkkopankki
• maksukortti
• lasku: vastaanottajana perikunta 

ja ilmoituksen jättäjän nimi, 
lähiosoite, puhelinnumero ja 
ilmoituksen jättäjän henkilötunnus

Maksutavat lehdessä valmistettavissa 
ilmoituksissa

• Lasku: vastaanottajana perikunta 
ja ilmoituksen jättäjän nimi, 
lähiosoite, puhelinnumero ja 
ilmoituksen jättäjän henkilötunnus

• Asiakaspalvelu: käteisellä (ei 
Jurvan Sanomissa), pankki- tai 
luottokortilla sen jälkeen, kun 
ilmoitus on julkaisuvalmis.

3. Julkaisupäivän valinta

Ilmoituksia julkaistaan lehdessämme 
kerran viikossa, joko keskiviikkoisin 
tai torstaisin. Ilmestymispäivä voi 
olla myös muu, kuin lehden normaali 
ilmestymispäivä, joten olethan 
yhteydessä lehtemme asiakaspalveluun.  

4. Ilmoituksen hinta

Ilmoituksen hinta muodostuu 
kokonaispinta-alan mukaan.  
Esimerkiksi 1-palstainen 160 mm 
korkea ilmoitus (1 x 160 mm) on saman 
hintainen kuin 2-palstainen 80 mm 
korkea ilmoitus (2 x 80 mm). 

Katso voimassa olevat 
palstamillimetrihinnat erillisestä 
hinnastosta.
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Kuolinilmoitukset

Kuolinilmoitukset
Kuolinilmoitus on omaisten 
kaunis tapa muistaa vainajaa. 

Kuolinilmoituksen 
yhteydessä voi myös kutsua 
siunaustilaisuuteen tai  
kiittää osanotosta.
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Kuolinilmoitukset

Rakas äitimme ja mummomme

Etunimi Sukunimi
o.s. Sukunimi
s.  00.00.1900 Jurva 
k. 00.00.2010 Kurikka

Kaipauksella muistaen
Pekka 
Matti ja Maija
Kalle perheineen 
Kaija perheineen 
sisarukset perheineen 
muut sukulaiset ja ystävät

Jo saapuivat taivaan enkelit, 
nostivat syliin väsyneen, 
pois kantoivat äidin hiljaa, 
veivät rannalle rauhan veen. 
Oli lähtijä valmiina aivan ja 
odotti noutajaa, 
oli avoinna ovi jo taivaan, 
jossa rakkaat odottaa. 
Me jäämme vain kaipaamaan.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, 
että rakkaamme siunataan kirkossa lauantaina 00.00.2010 

klo 12, minkä jälkeen on muistotilaisuus seurakuntakodissa.

Omaiset

Nimi

Uskontokunnan symboli

Kiittäen ja kaivaten

Päivämäärät

Muistolause

Muistolauseen alle nimi

Hautaus, siunaus
ja muistotilaisuus

Kuvat, merkit  
tai symbolit

Rajaava elementti

Ilmoituksen elementit

Ilmoituksen koko 2 x 120 pmm

Ilmoituksen koko 2 x 110 pmm 

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Alavus 
k. 00.00.2010 Alavus

Kiittäen ja kaivaten
Liisa 
Matti ja Maija 
Kalle perheineen 
Kaija perheineen 
Antti ja Anna 
sisaret perheineen 
edesmenneiden veljien perheet 
sekä sukulaiset ja ystävät

Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,  
uneen rauhaisaan sä silmät suljit.   
On hiljaisuus ja suru sanaton,   
mutt’ tiedämme - sun hyvä olla on.

Puoliso ja lapset

Levolle lasken, Luojani, 
armias ole suojani. 
Jos sijaltain en nousisi, 
taivaaseen ota tykösi.

Lastenlapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa sunnuntaina 00.00.2017 klo 12.00. 

Muistotilaisuus lähiomaisille. 
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Kuolinilmoitukset
Malli-ilmoitukset

Ilmoituksen koko 2 x 150 pmm 

Ilmoituksen koko 2 x 125 pmm 

Meille kaikille niin rakas

Nimi Sukunimi
o.s. Sukunimi

s. 00.00.1900 
k. 00.00.2010

Miten säteilitkään iloa 
jaksoit kantaa murheita meidän 
vaeltaa pitkälle syksyyn, talveen 
eheänä, äiti

Kiittäen ja kaivaten
Matti ja Maija 
 Liisa 
Matti ja Kaija 
 Marja 
 Antti 
 Eija 
Eeva ja Eino 
 Emilia 
 Jenna 
 Minna 
 Maarit 
Marja ja Tarmo 
 Pentti 
 Kaisa 
 Niilo 
Sisko 
muut sukulaiset ja ystävät

Surun kyynelten läpi 
loistavat onnellisten päivien 
kultaiset muistot.

Rakasta mammaa ikävöiden
lastenlapset ja lastenlasten lapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa lauantaina 00.00.2010 klo 12.00, 

jonka jälkeen muistotilaisuus seurakuntatalolla.

Rakas puolisoni, isämme ja paappamme

Nimi Sukunimi
s. 00.00.1900 Kaskinen 
k. 00.00.2010 Kristiinankaupunki

Rakkaudella kaivaten
puoliso 
Matti ja Maija 
Kaija perheineen 
Martti perheineen 
sisarukset perheineen 
serkut 
muut sukulaiset ja ystävät

Niin kauan me yhdessä kuljettiin 
elon polkua yhtä matkaa. 
Sinä saavutit ensin määränpään, 
minun täytyy yksin jatkaa.

Rakkaudella puoliso

On isän neuvot loppuneet, 
hän hiljaa nukkui pois. 
Näin emme olis´ tahtoneet, 
on meiltä paljon pois.

Suo anteeksi, isä 
kyyneleet nää, 
ne rakkautta on ja ikävää.

lapset

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa sunnuntaina 00.00.2010 klo 12.00.

Muistotilaisuus seurakuntakodilla.
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Kuolinilmoitukset

Ilmoituksen koko 2 x 105 pmm

Ilmoituksen koko 2 x 80 pmm 

Rakkaamme

Nimi 
Sukunimi
o.s. Sukunimi
* 00.00.1920 Isojoki 
† 00.00.2010 Isojoki

Sinua kiittäen, kaivaten 
ja iäisyysmatkaasi siunaten
lapset perheineen 
lastenlapset perheineen 
sukulaiset 
ystävät
Me saavumme kirkkoon hiljaa, 
äiti, sinua muistellen. 
Me tahdomme arkkusi kantaa, 
eteen Jeesuksen kasvojen. 
Meidän kaikkien rukoillessa, 
sinut matkalle siunataan. 
Näin elämän päättyessä, 
sinut taivaaseen saatetaan.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme 
siunataan kirkossa lauantaina 00.00.2010 klo 12.00, jonka 

jälkeen muistotilaisuus seurakuntatalolla.

Rakkaamme

Nimi Sukunimi
s.  00.00.1930 Kauhavalla 
k. 00.00.2010 Kauhavalla

Kiittäen ja kaipauksella muistaen
Maija ja Matti 
Kalle ja Kaija 
edesmenneitten veljien lapset 
muut sukulaiset ja ystävät

On tuska, sairaus, kyyneleet nää,  
sun kohdaltas ohi kaikki tää.   
Nyt aurinko kirkas ja lämpöinen  
on paistava sulle ikuinen.

Rakkaamme siunataan kirkossa lauantaina 00.00.2010  
klo 12.00, jonka jälkeen ystävällisesti kutsumme kaikkia 

seurakuntatalolle muistotilaisuuteen.
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Kuolinilmoitukset

Ilmoituksen koko 1 x 110 pmm 

Ilmoituksen koko 1 x 130 pmm

Ilmoituksen koko 1 x 120 pmm 

Rakkaamme

Etunimi  
Sukunimi

o.s. Sukunimi

s. 00.00.1940 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Jäi ahkera työsi muistoksi meille, 
hyvän sydämes ohjeet 

elämän teille. 
Sinä aina muistit ja huolta kannoit 

et paljon pyytänyt 
vaan kaikkesi annoit.

Kaipauksella muistaen
Uolevi 

Reijo ja Anna perh.
Rauno ja Kaisa perh. 

Sanna ja Kari 
sisaret ja veljet perh. 
sekä muut sukulaiset 

ja ystävät

Siunaus toimitettu kirkossa 
00.00.2010 läheisten läsnä  
ollessa. Kiitämme kaikkia 

surussamme myötäeläneitä.

Rakkaamme

Nimi 
Sukunimi

s. 00.00.1900 Seinäjoella 
k. 00.00.2000 Seinäjoen 

terveyskeskuksessa

Päivistä menneistä 
yhteisistä 

tuomme kauneimman 
kiitoksen. 

Kaivaten
Kerttu 

Kaarinan perhe 
Keijon perhe

muut sukulaiset ja 
ystävät

Rakkaamme siunattiin 
00.00.2010. 

Kiitos osanotosta.

Malli-ilmoitukset

Rakkaamme

Etunimi  
Sukunimi

o.s. Sukunimi

s. 00.00.1900 Isojoki 
k. 00.00.2010 Isojoki

Sammui loiste silmien valon, 
taukosi sykintä sydämen jalon, 
herposi käsi auttava, antava, 

rakkaus kaikkien
kuormia kantava.

Päivän paiste muistoillesi.

Kaipauksella muistaen
Antti 

Matti ja Maija
Kalle ja Kaija 

Liisa 
Riitta ja lapset 

sisaret ja veljet perheineen 
sekä muut sukulaiset 

ja ystävät

Siunaus toimitettu kirkossa 
00.00.2010 läheisten läsnä  
ollessa. Kiitämme kaikkia 

surussamme myötäeläneitä.
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Kuolinilmoitukset

Ilmoituksen koko 2 x 100 pmm
Ilmoituksen koko 3 x 105 pmm

Nimi
Nimi

s. 28.12.1926 Kurikka 
k. 04.08.2014 Vaasa

Nimi
Nimi

o.s. Sukunimi 

s. 28.12.1926 Kurikka 
k. 04.08.2014 Vaasa

Rakkaamme 

Sukunimi

Rakkaudella muistaen
lapset perheineen

lastenlapset perheineen
lastenlasten lapset

sisaret ja veljet perheineen
muut sukulaiset ja ystävät 

Hiljaa saapui noutaja lauha 
hellästi irrotti kahleet maan. 
Kuljetti sinne missä on rauha 
missä ei tuskaa milloinkaan.

Siunaus toimitettu läheisten läsnä ollessa. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Meille niin rakkaat

Nimi 
Sukunimi
s. 00.00.1970 
k. 00.00.2010

Kaipauksella muistaen
puoliso 
lapset
Matti 
äiti ja isä 
sisarukset perheineen 
kummilapset 
appivanhemmat 
puolison sisarukset perheineen 
muut sukulaiset 
ystävät ja työtoverit 

Vaan ylitse kaikkien kyynelten 
tuhat muistoa meitä lohduttaa. 
Ne tallessa päivien menneiden 

- tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa.

Ystävällisesti ilmoitamme, että rakkaamme siunataan kirkossa sunnuntaina 
00.00.2010 klo 12.00. Hautauksen jälkeen muistotilaisuus kotona lähiomaisten kesken.

Nimi    
Sukunimi
s. 00.00.1998 
k. 00.00.2010

Kaipauksella muistaen
äiti 
isoveli 
isosisko ja Matti
Muori ja Vaari 
Mumma ja Paappa 
kummit 
sedät ja tädit perheineen 
muut sukulaiset 
ystävät ja koulukaverit
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Työnantaja voi halutessaan tai 
omaisten toiveesta muistaa 
edesmennyttä työntekijäänsä 
kuolinilmoituksella.

Sekä omaisten että työnantajan 
ilmoitus voidaan sopia julkaistavaksi 
samana päivänä esimerkiksi 
allekkain. Työnantajan on hyvä 
sopia asiasta omaisten kanssa.

Työnantaja muistaa  
edesmennyttä työntekijää

Ilmoituksen koko 2 x 95 pmm

Ilmoituksen elementit

Nimi

Uskontokunnan symboli

Päivämäärät

Kuvat

Muistolause

Muistolauseen alle nimi

Työntekijä

Nimi    
Sukunimi
s.  00.00.1930 
k. 00.00.2010

Jossain kirkkauden maassa kuljen. 
Taakka harteita ei paina, 
se on poissa. 
Kukkaportit avaan, 
suljen. 
Hengittelen ilmaa, 
kevyttä kuin tuuli. 
Joka puu on ystäväni, 
hymyhuuli. 
Itkenkö? 
Enhän toki – ihanassa maassa. 
     - Einari Vuorela -

Korvaamatonta työntekijäämme   
suurella surulla kaivaten  
ja omaisten suruun osaa ottaen
Yritys Nimi 
Työkaverit 

Kuolinilmoitukset
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Kuolinilmoitukset

Ilmoituksen koko 2 x 70 pmm

Ilmoituksen koko 2 x 50 pmm

Ilmoituksen elementit Malli-ilmoitukset

Työntekijä

Nimi 
Sukunimi
s. 00.00.1940 Seinäjoella 
k. 00.00.2010 Seinäjoella

Elonpäivä iltaan kallistuu, 
sato kypsä maahan painautuu, 
taipuu täysinäinen tähkäpää, 
työ ja muistot jälkeen jää. 

Joka hetkestä menneestä kiittäen 
me muistamme sinua kaivaten.

Yritys Nimi 
Henkilökunta

Työntekijä

Nimi 
Sukunimi
s. 00.00.1950
k. 00.00.2010

Pitkäaikaisen työntekijämme 
muistoa kunnioittaen 

Yritys Nimi 
työkaverit
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Surukiitos

Surukiitos
Surukiitos on tarkoitettu 
kiitokseksi läheisille ja 
ystäville osanotosta ja 
myötäelämisestä.

Surukiitosilmoituksessa 
voidaan käyttää myös 
elementtejä ja symboleja.
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Surukiitos

Malli-ilmoituksetIlmoituksen elementit

Ilmoituksen koko 1 x 60 pmm 

Ilmoituksen koko 1 x 70 pmm 

Ilmoituksen koko 2 x 30 pmm Ilmoituksen koko 2 x 40 pmm 

Ilmoituksen koko 1 x 30 pmm 

Kuva

Kiitos

Nimi

Kiitoksen alle nimi

Lämmin kiitos
Teille kaikille, jotka 
kunnioititte isämme

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa 

suruumme.
Kiitos keskussairaalan  

henkilökunnalle isämme  
erinomaisesta hoidosta.

Lapset perheineen

Lämmin kiitos
kaikille Teille, jotka olette  monin eri tavoin 

tukeneet ja kunnioittaneet isämme 

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa suureen suruumme.

Matti ja Maija Meikäläinen

Lämmin kiitos
Teille kaikille, jotka 
kunnioititte äitimme

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa 

suruumme.
Kiitos kotisairaanhoidon 

henkilökunnalle.

Lapset ja lastenlapset 
perheineen

Lämmin kiitos
Teille kaikille, jotka 

kunnioititte rakkaamme

Nimi Sukunimi
muistoa ja otitte osaa 
suureen suruumme.

Omaiset

Lämmin kiitos
läheisille osoittamastanne tuesta  

sekä Teille kaikille, 
jotka kunnioititte rakkaamme

Nimi Sukunimen
muistoa ja otitte osaa suureen suruun.

Maija Meikäläinen 
Lapset ja lastenlapset perheineen
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Muistoilmoitukset

Muistoilmoitukset
Muistoilmoitus voidaan 
julkaista vainajan muistoksi 
joko suruaikana tai 
esimerkiksi vuosipäivänä. 

Muistoilmoituksella voidaan 
vapaamuotoisemmin  
muistaa vainajaa, ja siihen 
voidaan lisätä kuvia.
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Muistoilmoitukset

Muistokirjoituksen 
alle nimi

Kuva

Muistokirjoitus

Otsikko

Ilmoituksen koko 2 x 100 pmm

Ilmoituksen koko
1 x 80 pmm 

Ilmoituksen koko
1 x 100 pmm 

Malli-ilmoituksetIlmoituksen elementit

Äidin muistolle
Siitä on nyt vuosi, kun lähdit pois luotamme. 
Se oli elämämme raskain päivä. 

Ehdit elämäsi aikana antaa meille paljon. 
Annoit rakkautta, huolen ja turvan, kauniin 
elinympäristön – kaiken sen mitä tarvitsimme, 
mutta myös paljon enemmän. Opastit meidät 
tinkimättömälle tyylillesi uskollisena aikuisuu-
teen saakka. Punniten sitä, mikä sinun lapsillesi 
on parasta, annoit korvaamattoman tärkeitä oh-
jeita ja neuvoja, jotka ovat vieneet meitä elä-
mässämme eteenpäin.

Vaikeisiin hetkiin annoit tukesi ja sylisi oli 
aina avoin hupsuissakin murheissa. Hoidit ja 
huolehdit meistä, vaikka varmasti joskus oli 
vaikeita aikoja sinullakin.

Viimeiset vuotesi elit siipirikkona, sairauden 
murtamana. Silloin me huolehdimme sinusta. 
Silti edelleen olit voimakas. Jaksoit hymyillä ja 
olla ihana isoäiti meidän lapsillemme, vaikka 
voimasi olivat heikot. Vaikka oletkin nyt pois-
sa, kaikki se, mitä edustit, sanoit ja olit mieltä 
säilyy ja jää elämään. Eikä rakkaus kuole mi-
hinkään. Olet aina muistoissamme, rakas äiti.

Äitiä ja isoäitiä pohjattomasti kaivaten 

Liisa ja lapset, Lasse ja lapset

Mikkoa  
kaivaten

Kaiken surun ja ikävän kes-
kellä muistan kuinka onnel-
lista elämää Mikko sai elää. 
Kuitenkin liian lyhyen ajan. 
Hänen kanssaan ei ollut kos-
kaan tylsää, ja Mikko sai 
meidät aina nauramaan oli 
tilanne mikä hyvänsä. Hän 
piti minusta, ja läheisistään 
hyvää huolta. Hän ei jättänyt 
minua koskaan yksin – edel-
leenkin hän asuu sydämessä-
ni, eikä lähde sieltä koskaan 
pois.

Olen onnellinen kaikista 
muistoista, joita minulla on 
sinusta niin paljon.

Rakasta veljeään kaivaten

Maija

Ukin muistolle
Jumalan kutsua emme voi 
vastustaa, vaan meidän on 
seurattava sitä tuonpuolei-
seen. Ukki sai sairauden 
raskaiden hoitojen mukana 
hieman jatkoaikaa valmis-
tautua. Hän oli valmis läh-
töönsä, elänyt täyden elä-
män, jota voimme yhdessä 
kiitollisuudella muistella. 

Ukkia kaivaten ja kiittäen
Sirkka ja lapset
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Kuvat ja elementit

20

Valmiit kuvat ja elementit
Seuraavilla sivuilla on 
kuvamalleja ja ilmoitukseen 
liittyviä elementtejä, 
joista voi valita sopivat 
vaihtoehdot. Kuvat 
voivat liittyä esimerkiksi 
vainajan elämäntyöhön tai 
uskontokuntaan.  

Mikäli valmiista 
kuvavaihtoehdoista ei löydy 
sopivaa, toteutamme 
ilmoituksen asiakkaan 
kuvatoiveiden mukaan.
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Kuvat ja elementit

Kun suru koskettaa21

Kunniamerkit, ansiomerkit ja symbolit

Suomen sota- 
veteraaniliitto

Sotainvalidi Sotainvalidi 2 Lotta-Svärd Pikkulotta Reserviupseeri Tammenlehvä

LentomerkkiJääkäriristiVapaussotaVapaussoturin 
risti

SotavankiKaatuneitten 
omaiset

RintamanainenRintamamies- 
veteraanien 

liitto

Kotirintama Kadettikunta Miinanraivaaja Sotilaspoika Ruusun  
ristiritarit

KOL lesket Suomen 
sotaorvot

Sankarivainaja
(Tunnus ei ole käytössä rauhan 

aikana, poikkeuksena  
YK-tehtävissä kuolleet)
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Kuvat ja elementit

Uskonnolliset symbolit

Risti symbolin tai kuvan kanssa

Bahá’í

Luterilainen 
risti

Ortodoksinen 
risti

Ortodoksinen 
kahdeksanpäinen

risti

Islam Pelastus-
armeija

Juutalaisuus Tuomiokirkko 
seurakunta

Vapaa- 
seurakunta

Adventti- 
seurakunta

Vapaa- 
ajattelija

Siviilirekisteri Siviili
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Kuvat ja elementit

Kun suru koskettaa

Enkelit ja linnut

Enkeli 1

Kyyhky 1 Kyyhky 2 Kyyhky 3 Kyyhky 4 Kyyhky 5 Kyyhky 6 lintu 1

lintu 3 lintu 4 linnut 1 linnut 2 linnut 3 linnut 4 linnut 5 linnut 6

lintu 2pääsky

Enkeli 2 Enkeli 3 Enkeli 4 Enkeli 5 Enkeli 6 Enkelilapsi 2Enkelityttö Enkelilapsi 1Enkelipoika

*Kuvat voidaan kääntää peilikuvaksi.
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Kuvat ja elementit

*Kuvat voidaan kääntää peilikuvaksi.

Köynnökset, kukat ja viljat

kalla 1 viljat 1 viljat 2 viljat 3 viljat 4ruusuköynnös 1 ruusuköynnös 2 kukkaköynnös 1 kukkaköynnös 2köynnös

kielo 1 kielo 2 kielo 3 kielo 4 kielo 5 kissankello lehväkalla 2

viljat 5 viljat 6 tähkä tähkät 1 tähkät 2 tähkät 3 tähkät 4 kaislat
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Kuvat ja elementit

Kun suru koskettaa25*Kuvat voidaan kääntää peilikuvaksi.

Aurinko, vene, rakkaus

Ideoita ja esimerkkejä harrastuksista

auringonlasku 1 auringonlasku 2 purjevene 1 purjevene 2 purjevene 3 ankkuri ja 
sydän

sydämet

kirja paletti käsityö latu reppu kompassinuottiavain

nalle ja sydänsoutaja

Mikäli valmiista kuvavaihtoehdoista ei löydy sopivaa,  
toteutamme ilmoituksen asiakkaan kuvatoiveiden mukaan.
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Kuvat ja elementit

*Kuvat voidaan kääntää peilikuvaksi.

surunauha

kalla

tähkät

lehdet

viiva

pääsky

Rakkaamme

Nimi 
Sukunimi

s. 00.00.1900 
k. 00.00.2000

Kaupauksella muistaen
puoliso Maija 
Matti ja Liisa 

Muut sukulaiset ja ystävät

Mun kanteleeni 
kauniimmin, taivaassa 

kerran soi. 
Siel uusin äänin suloisin, 

mun suuni laulaa voi. 

Siunaus toimitettu 00.00. 
Lämmin kiitos osanotosta. 
Kiitos terveyskeskuksen 

henkilökunnalle.

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Herra, kädelläsi uneen painan pään, 
kutsut ystäväsi lepäämään. 
Käsi minut kantaa uuteen elämään, 
ikirauhan antaa, valoon jään.

Rakasta äitiä ja ystävää muistaen ja 
esirukouksista kiittäen
Matti 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 00.00.2010. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Herra, kädelläsi uneen painan pään, 
kutsut ystäväsi lepäämään. 
Käsi minut kantaa uuteen elämään, 
ikirauhan antaa, valoon jään.

Rakasta äitiä ja ystävää muistaen ja 
esirukouksista kiittäen
Matti 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 00.00.2010. 
Lämmin kiitos osanotosta.
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Kuvat ja elementit

Kun suru koskettaa

perhoset

kissankello

joutsen

kielo

kyyhky

veneilijä

Rakkaamme

Nimi 
Sukunimi

s. 00.00.1900 
k. 00.00.2000

Kaupauksella muistaen
puoliso Maija 
Matti ja Liisa 

Muut sukulaiset ja ystävät

Mun kanteleeni 
kauniimmin, taivaassa 

kerran soi. 
Siel uusin äänin suloisin, 

mun suuni laulaa voi. 

Siunaus toimitettu 00.00. 
Lämmin kiitos osanotosta. 
Kiitos terveyskeskuksen 

henkilökunnalle.

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Herra, kädelläsi uneen painan pään, 
kutsut ystäväsi lepäämään. 
Käsi minut kantaa uuteen elämään, 
ikirauhan antaa, valoon jään.

Rakasta äitiä ja ystävää muistaen ja 
esirukouksista kiittäen
Matti 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 00.00.2010. 
Lämmin kiitos osanotosta.

Rakkaamme

Etunimi    
Sukunimi
s. 00.00.1900 Seinäjoki 
k. 00.00.2010 Seinäjoki

Herra, kädelläsi uneen painan pään, 
kutsut ystäväsi lepäämään. 
Käsi minut kantaa uuteen elämään, 
ikirauhan antaa, valoon jään.

Rakasta äitiä ja ystävää muistaen ja 
esirukouksista kiittäen
Matti 
muut sukulaiset ja ystävät

Siunattu läheisten ja ystävien läsnä ollessa 00.00.2010. 
Lämmin kiitos osanotosta.




