
 

MUISTOLAUSEITA hautajaisiin +kenelle ja keneltä 

1. Viimeinen tervehdys 

2. Jäähyväistervehdys 

3. Lepää rauhassa 

4. Sinua kaivaten 

4. Muistolle 

5. Muistoa kunnioittaen 

6. Rakkaudella kaivaten 

7. Kaipauksella muistaen 

8. Rakkaudella muistaen 

9. Kiitollisuudella muistaen 

10. Kiittäen ja kaivaten 

11. Syvästi kaivaten 

12. Muistosi säilyy aina 

13. Rakkaalle 

14. Suurella rakkaudella 

15. Rakastettu-kaivattu 

16. Kaikesta kiittäen 

17. Kiitos kaikesta 

18. Lämmöllä muistaen 

19. Olet aina sydämessäni/sydämissämme 

20. Kiitos yhteisistä vuosistamme 



  

 VÄRSSYJÄ hautajaisiin 

1.    Kun sammuis sydän läheisen, on aika surun hiljaisen. 

2.    Hetkenä päivän hiljaisen, tuli luoksesi rauha ikuinen. 

3.    Niin tuntuu kuin päivä maillaan ois,  kun Sinut vietiin meiltä pois. 

4.    Paljon kärsit, paljon kestit, viimein rauhan saavutit. 

5.    Loppui tuska, tuli rauha, uni kaunis ikuinen. 

6.    Menit pois, vaikka emme antaneet ois. 

7.    Ei täältä kauniimmin lähteä vois, kuin hiljaa nukkua pois. 

8.    Kun tuskien jälkeen levon saa,  se lepo on tyyntä ja rauhaisaa. 
  

9.     Kun iäisyyden kutsu soi, ei ihmiskäsi mitään voi. 

10.   Kaiken teit sä onneksemme, siitä sulle kiitoksemme. 

11.   Itsesi uhrasit, kaikkesi annoit, hellien meitä vaalit ja kannoit. 

12.   Ihana on väsyä viimeisin kerran,  nukkua sylihin Herran. 

13.   Joka hetkestä menneestä kiittäen, muistan  sinua kaivaten. 

14.   Herra on minun paimeneni, ei häneltä mitään puutu. 

15.   On maa johonka kaikki polut katoaa. On rauhan maa. 

16.   Enkelit valkoiset taivaassa tuolla, pitäkää äidistä hyvää huolta.  

17. Kiitos että sain elää kanssasi. 

18.   Joka hetkestä menneestä kiittäen,  me muistamme sinua kaivaten. 

19.   Hiljeni askel elon tiellä,  uuvuit kun sairaus voimasi vei.  

20.    Jokainen lähtö voi olla viimeinen,  jokainen hyvästijättö ikuinen.  

21.    Ei elämä pääty kuolemaan,  vaan vaihtuu uuteen ja parempaan.  



 

 

22.    Rauha olkoon tomullesi, päivänpaiste muistollesi. 

23.    Sydän uupunut levon sai, saapui ikuinen sunnuntai. 

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

25.    Heittäkää hiljaa arkulle multaa, siellä on äiti, siellä on kultaa. 

26.     Elon polkuja yksin kulkeissain,  sua muistelen lämmöllä, rakastain. 

27.    Niin kuin muuttolintusen tie, kotia kohti matka vie. 

28.    On lähdön hetki salainen, vain Luoja yksin tietää sen. 

29.    Sä hetken viivyit täällä vaan,  kuin kastehelmi päällä maan. 

30.    Ei syki enää sydän lämpöinen, on poissa rakas, läheinen. 

31.    Kauniit olivat onnemme päivät,  kauniit muistot jälkeen jäivät. 

32.    Lepää rauhassa …hellä, suru raskas on sydämellä. 

33.    Siellä kukkia täynnä on maa,  sydän uupunut levätä saa. 

34.    Suurin suru on sanaton, syvin kaipaus äänetön.   

35.    Emme unohda muistoas kaunista hyvää, viime leposi olkoon rauhaisaa syvää. 

36.    Kaikki elon siteet kerran häviää,  muistojen kauniit kiteet ainiaaksi jää. 

37.    Me muistamme silmäsi kirkkahat,  me muistamme hymysi hyvän.  Jätit 
meille muiston niin valoisan,  niin kauniin, rakkaan ja syvän. 

38.    Soi kirkonkellot hiljaa yli talvisen kirkkomaan, sinne saatamme äitimme 
rakkaan isän vierelle nukkumaan. 

39.   Vaikene sydän, kuuntele hiljaa,  on kuolema niittänyt kalleinta viljaa. 

40.   Kiitos sulle rakkaimpani, olit kallein päällä maan.  Annoit voiman, 
uskalluksen, jota arkeen tarvitaan. 

41.   Surun kyynelten lävitse loistavat onnellisten muistojen kultaiset säteet. 

 



 

 

42.   On raskasta luopua rakkaimmastaan,  vaikka tietääkin- hetkeksi ainoastaan. 

43.   Hiljaa tarttui käsi Herran käteen väsyneen. Hiljaa siirtyi sielu lepoon iäiseen. 

44.   Kun noutaja niittää kypsää viljaa ja korjaa matkaajan väsyneen. Kun 
sydän lämpöinen sammuu hiljaa,  oisko aihetta muuhun kuin kiitokseen.  

45.   Kun pitkän elämän elää saa, voi rauhassa nukahtaa. 
Kun kaikki on valmista, tehty työ, on edessä rauhaisa yö. 

46.    Taistellut ja työtä tehnyt levon sai, koitti autuaitten suuri sunnuntai. 

47.    Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät, kullaten muistojen kirkkaimmat päivät. 

48.    Kiitos ja siunaus hiljainen myötä,  matkalle jossa ei tuskaa, ei yötä. 

49.    Muut muistot kerran kalpenee, ne himmenee, ne halpenee. Sun muistos elää aina. 

50.    Murtuu elon siteet, kaikki häviää,  muiston kauniit kiteet vain pysyviksi jää. 

51.    Koskaan ei tiedä onko aikaa paljon vai vähän.  Yhtäkkiä vain huomaa, se 

päättyikin tähän. 

52.    Niin äkkiä lähdit sä luotamme pois,  ei lähtöäs todeksi uskoa vois. Ei 
kukaan enää sua auttaa voinut,  on kutsu korkeimman sulle soinut. 

53.    Niin väsyneenä loppumatkan kuljit,  uneen rauhaisaan silmäsi suljit. 

54.    On vain hiljaisuus ja suru sanaton,  mutta tiedämme sun hyvä olla on. 

55.    Vaikka tiesimme surun saapuvan,  silti toivoimme elämän jatkuvan. Ei 
auttanut apu ihmisten,  ei rakkaus, rukous läheisten. 

56.   Rannalla toivon alkaa elämä uus, salattu, suuri, ihmeitten ihanuus. 

57.     Emme arvanneet iltana talvisen,  että oli se iltasi viimeinen. Tuli suru 
äkkiä odottamatta,  jäi moni kiitos lausumatta. 

 



 

 

58.     Päivä kun illaksi vaihtui,  tuli tyyntä ja hiljaista niin. 
Yksi portti vain hiljaa aukes, joka iäksi suljettiin. 

59.    On Luojamme kädessä elomme tie. Hän matkamme määrää ja kotihin vie. 

60.    Tuli suru äkkiä odottamatta, jäi moni kiitos lausumatta. 
Sä meitä muistit ja huolta kannoit, niin vähän pyysit, kaiken annoit. 

61.    Vaan ylitse kaikkien kyynelten,  tuhat muistoa meitä lohduttaa. 
Ne tallessa päivien menneiden, tuhat muistoa kultaakin kalliimpaa. 

62.    Väsyneenä silmäs suljit, siihen hiljaa nukahdit. 
Väistyi vaivat, tuli rauha, uni kaunis ikuinen. 

63.    Hetkenä illan hiljaisen, tuli luoksesi rauha ikuinen. 
Ei syki enää sydän lämpöinen, on poissa meille niin läheinen. 

64.    Olet nyt luona enkelten,  miksi nyt, miksi ei myöhempään, 
sen tietää Luoja yksinään. 

65.   Hetket hiljaiset jälkeesi jäivät, kullaten muistojen kauneimmat päivät.  

66.    Me muistamme Sinua siunaten, elit kaikkesi antaen, uhraten, 
me Sinua aina muistamme. 

67.    Ihana on rauhan ranta,  suloisen se levon antaa,  vaivoista vapahtaa. 

68.    Emme unohda muistoas, kaunista hyvää. Viimeinen leposi olkoon 
rauhaisaa, syvää.  

69.    On päivä päättynyt, on tullut ilta,  on pursi irronnut maan laiturilta,  ja 
saapunut rauhan satamaan. 

70.    On rakkain riistetty rinnalta pois,  mikä tuska enää suurempi olla vois. 

71.    On raskasta luopua rakkaimmastaan,  vaikka tietääkin, hetkeksi 
ainoastaan.   

  



 

SURUNVALITTELU tekstejä osanottokukkiin 

1. Lämmin osanottomme 

2. Osaaottavat surunvalittelut 

3. Osanotto suruun 

4. Osanotto syvään suruun 

5. Surussa myötäeläen ja osaa ottaen 

6. Suruun osaa ottaen 

7. Olet ajatuksissani 

8. Ajattelemme teitä 

 

 

  

  

  

  

  

 


