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Kuolinilmoitukset: 1,90 €/pmm
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Kuolinilmoitukset ja surukiitokset, tekstitiedostona julkaisuajankohtaa edeltävän viikon tiistaina kello 16 mennessä,  
sähköpostilla (pm.ilmoitukset@srk.fi ) tai puhelimella (040 766 8257). Poikkeuksista ilmoitetaan Päivämiehessä.

Ilmoituksista tulee automaattinen vastausviesti kun sähköposti on tullut perille, mikäli automaattista viestiä ei ole tullut ole yhtey-
dessä ilmoituksiin. Ilmoituksista lähetetään vedos hintoineen, ilmoitus julkaistaan vedoksen mukaisesti mikäli vedoksessa olevaan 
päivämäärään mennessä ei ole tullut korjauspyyntö viestiä. Mikäli vedosta ei ole tullut ota puhelimitse yhteys ilmoituksiin!

KUOLINILMOITUKSET

KUOLINILMOITUKSEN JA SURUKIITOKSEN LAATIMINEN:
Ennen ilmoituksen jättämistä voit miettiä valmiiksi ilmoitukseen tulevia asioita:

- vainajan nimi, mahdollinen omaa sukua (o.s.)

- syntymä- ja kuolinpäivämäärät ja -paikat

- kaipaamaan jääneiden omaisten nimet

- muistolause/-lauseet tai tekstilainaus

- kutsu siunaustilaisuuteen tai kiitos osanotosta

- osanottokiitoksen voi julkaista myös erillisenä ilmoituksena

- ilmoitusteksti, käytettävä merkki  

 (esim. sotaveteraani jne., ilmoitukseen ei muita somisteita)

- julkaisupäivä

- ilmoituksen lähettäjän nimi ja puhelinnumero, kuolinpesän laskutustiedot

ESIMERKKEJÄ OMAISISTA:
puoliso, lapset perheineen, lastenlapset perheineen, sukulaiset ja ystävät

puoliso, lapset puolisoineen, lastenlapset puolisoineen, lastenlastenlapset

sisaret ja sisarten lapset perheineen, sekä muut sukulaiset ja ystävät

sisaret ja veljet perheineen, sekä muut sukulaiset ja ystävät

tytär perheineen sekä muut sukulaiset ja ystävät 

saman perheen lapset ovat keskenään sisaruksia sukupuolesta riippumatta

omaiset nimellä; yleensä laitetaan lapset ikäjärjestyksessä, 

lastenlapset laitetaan sisennettynä vanhempien nimien alle

Esim. omaisia:

lasten nimet puolisoineen

lastenlapset neljässä polvessa

Kiitosilmoitus (korkeintaan 30 mm), yms. ilmoituksissa ja rivi-ilmoituksissa (1-4 riviä) laskutuslisä 5 euroa.  
Laittaessasi ja maksaessasi ilmoituksen verkkokaupassa julkaisumyymala.fi (lehdet, ilmoitukset), säästät 5 euron laskutuslisän. 

Isommat ilmoitukset sähköpostilla  (pm.ilmoitukset@srk.fi ).

KIITOSILMOITUKSET SEKÄ MUUT ILMOITUKSET

Kaikki liiketoiminnaksi katsottavat ilmoitukset Päivämiehen liikehakemistoon, ilmoitukset hakemistotyyppisiä mainoksia 

(mainoksiin ei hintoja esim. autoliikkeet, julkaisut ym.)

Päivämies ei julkaise sanomalehdille tyypillisiä yritysten kaupallisia kertailmoituksia vaan ainoastaan tuki-ilmoituksen 
tapaisia sisällöltään pysyviä ilmoituksia. Lyhin ilmoitusjakso on 1 kk (neljä peräkkäistä samanlaista ilmoitusta).

Koko on vapaasti valittavissa.

Aineisto: pdf, cmyk, 260 dpi, väriprofiili: ISOnewspaper26v4
1 palsta = 80 mm | 2 palstaa = 167 mm | 3 palstaa = 252,5 mm
Hinnat ensimmäisellä sivulla.

ILMOITUS 
Ilmoittaja vastaa ilmoituksen asianmukaisuudesta. Päivämies pidättää oikeuden tarkistaa ilmoituksen sisällön ja jättää 
ilmoituksen julkaisematta, mikäli ilmoitus ei ole lehden linjan mukainen. 

Päivämies ei vastaa virheestä, joka aiheutuu puutteellisesta tai virheellisestä aineistosta, epäselvästä käsikirjoituksesta 
tai toimeksiannosta, puhelimessa tapahtuneesta kuulovirheestä tai asiakkaan määräaikana palauttamatta jättämästä 
vedoksesta. 

Valmista aineistoa ei muokata lehdessä, vaan se julkaistaan sellaisenaan. 

Huomautus virheellisestä ilmoituksesta on tehtävä 7 vuorokauden kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta tai tarkoitetusta 
julkaisupäivästä lukien. Mikäli ilmoitus jää pois lehdestä ilmoitus julkaistaan seuraavassa mahdollisessa julkaisussa.

LIIKEHAKEMISTO (EI KOSKE TYÖPAIKKAILMOITUKSIA NS. KERTAILMOITUKSIA)

Kiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu  |  Keskus 040 149 3530  |  www.paivamies.fi  |  Päivämiehen ilmoitukset 040 766 8257  |  pm.ilmoitukset@srk.fiKiviharjunlenkki 7, 90220 Oulu  |  Keskus 040 149 3530  |  www.paivamies.fi  |  Päivämiehen ilmoitukset 040 766 8257  |  pm.ilmoitukset@srk.fi

ESIMERKKEJÄ MUISTOVÄRSSYISTÄ:
seuraavalla sivulla

ESIMERKKEJÄ ALATEKSTIIN:
Tervetuloa rakkaamme siunaustilaisuuteen ___ kirkkoon viikonpäivä _._.___ klo __. Muistotilaisuus läheisten ja ystävien kesken.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että rakkaamme siunataan _____ kirkossa viikonpäivä _._.___ klo __. Siunauksen jälkeen muistotilaisuus seurakuntatalolla.

Olette lämpimästi tervetulleita rakkaamme siunaustilaisuuteen _____ kirkkoon viikonpäivä _._.___ klo __. Muistotilaisuutta vietämme läheisten kesken. Kiitämme 

Hoivakoti _____ henkilökuntaa _____ hyvästä hoidosta ja huolenpidosta.

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että ________ siunataan ___ kirkossa _____ klo ___. _______ seurakuntakodilla muistotilaisuus, johon ilmoittautumiset ja 

erityisruokavaliot _______ mennessä tekstiviestillä _______________/______.

Lämpimästi tervetuloa __________ siunaustilaisuuteen ____________ kirkkoon _________ kello ______.

Rakkaamme siunataan ______________ viikonpäivä _____________ kello _________, minkä jälkeen muistotilaisuus _________________. 

Muistotilaisuuteen pyydämme ilmoittautumaan ________ mennessä numeroon __________.  Toivoisimme edelleen varovaisuutta erityisesti ikääntyneiden koh-

taamisessa. Olette kaikki lämpimästi tervetulleita.

Siunaus toimitettu _____________ päivämäärä. Uurna lasketaan ____________ läheisten kesken. Lämmin kiitos kaikille myötäelämisestä.

Rakkaamme on siunattu haudan lepoon ___________ omaisten, läheisten ja ystävien saattelemana. Lämmin kiitos kaikille teille, jotka monin tavoin olette meitä 

surussamme muistaneet.

_______ on siunattu _____________ kirkossa, _________ päivämäärä _______ ja laskettu sukuhautaan ___________ päivämäärä _________ läheisten ja ystävien 

läsnä ollessa. Lämmin kiitos muistamisesta.

Muistotilaisuuden vietämme läheisten kesken.

Kiitos myötäelämisestä ja muistamisesta.

Siunattu läheisten saattamana.

Sydämen surulla ilmoitamme, että siunaustilaisuus ....

ESIMERKKEJÄ KUOLINAJAN YHTEYTEEN:
sai kutsun/pääsi/noudettiin taivaan kotiin

sai taivaskutsun

enkelit noutivat taivaan kotiin/ikijouluun

nukkui/pääsi odottamaansa vanhurskasten lepoon

uskossa turvaten Vapahtajaansa

tai pelkistetysti vain syntymäaika ja kuolinaika (sekä paikkakunnat)



Rakkaat muistot sydämessäni,
kaipauksen keskellä
– kiitollisena
puoliso (tai puolison nimi)

Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut,
juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt.
Tästedes on minulle talletettuna 
vanhurskauden seppele.
2. Tim 4:7-8

Minä olen ylösnousemus ja elämä,
joka uskoo minuun, hän elää, 
vaikka olisi kuollut. 
Joh.11:25

Minä olen ylösnousemus ja elämä;
joka uskoo minuun, se elää,
vaikka olisi kuollut.
Joh. 11:25

Minä olen ylösnousemus ja elämä.
Joka uskoo minuun, saa elää, vaikka 
kuoleekin.
Joh. 11:25

Me katoamme kuin uni aamun tullen,
kuin ruoho joka hetken kukoistaa.
Psalmi 90:5

Ja kerran joulussa kirkkauden
saan nähdä Herrani, Jeesuksen.
Soi siellä laulumme kiitosta,
kun tähti johdatti matkalla.
Siionin laulu 18:5

Kun pasuuna kutsua soittaa, 
silloin minäkin nähdä sen saan:
näin heikolla uskolla voittan
ja siirtyä saan kunniaan.
Siionin laulu 221:5

On maja valmistettu 
jo rauhan lapsille,
tuoreessa viinipuussa
elämä sieluille.
Me saamme Jeesukselle
jo laulaa kiitosta,
katsella rauhan rantaa,
iloita armosta.
Siionin laulu 35:4

Ei enää sulla siellä uupumusta.
Aina on päiväs vailla huokausta.
Riemusi malja ylivuotavainen!
Kunnia Herran!
Siionin laulu (1976) 182:4
 

MUISTOVÄRSSYJÄ 

Ei enää sulla siellä uupumusta,
päiväs on aina vailla huokausta,
riemusi malja ylivuotavainen.
Kunnia Herran!
Siionin laulu 276:4

Ei enää laske päivä, yön varjot saavuta,
ei ruumis kärsivänä aamua odota,
vaan autuaina jaamme taivaista iloa,
kohtaamme Kuninkaamme elämänvirralla.
Jumalan luona kaikuu vain äänet kiitoksen,
on jäänyt kaikki kaipuu ja aika maallinen.
Siionin laulu 290:2

Jumalan luona kaikuu
vain äänet kiitoksen,
on jäänyt kaikki kaipuu
ja aika maallinen.
Siionin laulu 290:1

Maa on niin kaunis,
kirkas Luojan taivas,
ihana on sielujen toiviotie.
Maailman kautta
kuljemme laulain,
taivasta kohti matka vie.
Virsi 30:1

Sydämessä soi jo ääni 
taivaan kiitossävelten.
Toivossa nyt nostan pääni, 
uutta maata tähyilen.
Uutta virttä Karitsalle 
siellä sitten veisataan,
ylistystä Jumalalle 
väsymättä milloinkaan.
Virsi 621:5

Ken täällä kilvoituksessaan
näin kestää loppuun asti,
saa käydä taivaan kunniaan
kiittäen riemuisasti.
Hän loistaa maassa uudessa
vaivoissa kirkastettuna,
saa nähdä sinut, Jeesus.
Virsi 363:4

Jää lähellemme, Jeesus,
jää kaikkiin vaiheisiin,
myös luopumiseen, lähtöön,
suruihin suurimpiin.
Vain sinä, Herra, kannat
ja meidän kasvaa annat
armosi turvissa.
Virsi 464:4

Maat, metsät hiljenneinä
ja meret tyyntyneinä
kiittävät Jumalaa.
On laannut voima tuulten.
Vaikene, puhe huulten,
vain sydän puhua nyt saa.
Virsi 560

Sydämessä soi jo ääni 
taivaan kiitossävelten.
Toivossa nyt nostan pääni, 
uutta maata tähyilen.
Uutta virttä Karitsalle 
siellä sitten veisataan,
ylistystä Jumalalle 
väsymättä milloinkaan.
Virsi 621:5

Siell’ kaunis kannel soi, veisaamme virttä uutta,
ei koskaan lopu se, ei koskaan vanhene.
Täällä ei lauluun voi saada sen ihanuutta,
kuitenkin laulan ylistystä Herralle.
Hän verellänsä ja hengellänsä 
myös minut Jumalalle lunastanut on.
Kunnia, kirkkaus, voima ja ylistys
sinulle, Jeesus, ikuisesti kaikukoon.
Ja taivas, maa ja meri aamen vastatkoon.
Virsi 632:4

Sinne minne menet,
en minä voi sinua seurata.
Lähetän sinut matkaan,
käsiin, jotka ovat
omiani kestävämmät,
syliin, joka on
kaikkia sylejä suurempi.
Lähetän sinut ja kiitän, että elit.
(Anna-Mari Kaskinen)

On tullut aika luopua
ja Luojan tahtoon taipua.
Sai matkasauvan laskea 
rakkaamme Herran huomassa.
Häl’ osa on nyt autuin,
on osa kallein, ihanin.
(Linda Kamula)

Lauluksi matka muuttui,
kiitoslauluksi vain.
Sieluni, mitä puuttui?
Sateen ja valon sain!
Pilvi jos murhetta satoikin,
armo sen ympäröi kirkkaimmin.
Lauluksi matka muuttui,
kiitoslauluksi vain.
(Niilo Rauhala)

Se, joka on lähtenyt kauas
on kaikkein lähimpänä. 
Se, jonka ääni on hiljaisuutta, 
puhuu meidän äänemme läpi. 
Ja niin sanamme vaikenevat, 
ja me kuuntelemme. 
Miten voisi olla poissa se, 
jonka kaipaus kantaa keskellemme
vahvoilla käsivarsillaan!
Me asetumme hänen ympärilleen, 
ei ole tärkeää, mitä me sanomme
vaan se, mitä hän kertoo meille
koko matkan pituudelta. 
Niilo Rauhala

Sydämeesi painuu anteeksiantamuksen
väkevä, kirkas sana.
Yö pakenee pois,
rauha virtaa sisälle sielusi ovesta.
Tule ja katso:
täältä alkaa hyvä tie,
jolla saat levätä ja kiittää.
Niilo Rauhala

Kirkasta, tyyntä rantaa
autuudestasi enää ei puutu.
Sen, mitä Jumala antaa, 
enää ei kilvoitukseksi muutu.
Rakkaasti palvelleille
käsille rauha on suotu,
kruununsa voittaneille
ikuinen kirkkaus luotu.
Niilo Rauhala
Kun ikkunaa kosketti rusko,
sait nukkua, onnellinen,
ja silmäsi painuivat rauhaan
jo aamua katsellen.
Ja aamussa nähdä kerran
saat kasvot elämän Herran.
On elämä täydellinen.
(Niilo Rauhala)

Anna meille joskus kiireetön hetki,
että pysähtyisimme 
kunnioitamaan niitä,
jotka ovat hiljaa tehneet työnsä,
hiljaa rakentaneet meille 
tätä päivää
ja hiljaa menneet pois.
(Niilo Rauhala)

Auta meitä surun tiellä  
taivaan Isään luottamaan,
luovuttamaan Jumalalle  
rakkaimpamme kokonaan.
Kiitos, että muistoissamme,  
lähellämme, matkallamme
yhä lapsen silmin hän  
lahjana on elämän.
(Niilo Rauhala)

Äiti on kuollut.
En ymmärrä sinua.
Eivät äidit kuole.
Rakkaus muuttaa majaa.
Kädet väsyvät ja
jalat
askel askeleelta vanhenevat.
Rakkaus ei kuole
ei äiti.
Niin kuin nukkuu lapsi
ja varisee kukka
 unen hetkinä
on vuosien matka
  unesta uneen.
Ja äidit valvovat vielä
kun on yö.
Ikkunoissa
vehojen suljetut silmät.
Teuvo Aho

Ääni, käden liikkeet, syli. 
Jotain mitä nyt kaipaan,
kun olet poissa läheltäni. 
Sinua minulla on ikävä,
ja kuitenkin olen onnellinen, 
sillä sinä olet levossa.
Sinun aamusi on kirkas.
Teuvo Aho

Kun risti piirtyy jokaisen elämän ylle,
kun luovuttamisen kipu viiltää
lähtemättömän haavan, 
jää vielä lupaus aamusta: ei yötä, ei kuolemaa.
T. Aho

Linnun lailla lennän kerran  
siivin kirkkain, voimakkain. 
Tuuleen nousen korkealle  
aamuun ikisunnuntain. 
Teuvo Aho

Soi iltakellot vuorotellen meille,
se järjestys on suuren Mestarin.
Mut’ lepopäivään heräämisen hetki
on koko Herran kansan yhteinen.
Esa Tuomaala

Jää hyvästi, äiti!
Oli osasi antajan ainiaan.
Nyt vieläkin kalleinta annat meille,
pyhät muistot valoksi elämän teille.
Jää hyvästi, kunnes kohdataan!
Hilja Haahti

Onnea oi verratonta
Herran lasten kotonaan! 
Kukaan ei voi kuvaella  
heidän siellä iloaan 
Jeesuksessa, Jeesuksessa, 
kun he kootaan kunniaan. 

Onni autuus – täällä ollen 
Jeesukseen jo uskoa! 
Autuaampi tuolla puolen, 
kun saa nähdä Jeesusta 
kotonansa, kotonansa, 
suruist’, vaivoist’ vapaana. 

Kiitos Herran, aika rientää, 
pian päättyy matkamme! 
Kotonamme saamme siellä 
levon luona Herramme. 
Iäisessä, iäisessä 
autuudessa elämme! 

Eivät eroo toisistansa, 
kyynelt’ eivät vuodata. 
Surut menneet matkojansa, 
tullut on jo kunnia. 
Ah, jos päivä, ah jos päivä 
se jo koittais, Jumala! 

Tämä turva mielees paina, 
älä uuvu matkalla. 
Muista Jeesustasi aina, 
katso kohti taivasta; 
Jeesus tulee noutamahan 
omiansa kotia.

(Siionin laulu 1976 166)


