
Valitse suruadressi muistolauseella tai ilman. Muista ilmoittaa tilauksessasi adressin numero ja 

siihen liittyvä kirjain. Esimerkiksi  Nro 1A, näin saat haluamasi tuotteen. 

Adressin takakannessa Vuokselan vaakuna ja Vuoksela-Seuran nimi. 

 

Nro 1 A 

Ei muistolausetta,  

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

 

Nro 1 B 

On aika kauneimman kiitoksen,  

on aika eron ja jäähyväisten.  

-Nina Ramstadius- 

 

Nro 2 

Ei muisto lausetta,  

huomaa kannessa teksti "Muistoa kunnioittaen" 

 

 

 

 

 

 

Nro 3 A 

Ei mikään voi kuolla, 

ei kukat, ei tuuli, 

ei rakkaus kuolla voi. 

Ohi polku vain kulkee ja kukat jää 

taakse ja muualla soi tuuli. 

-Aila Meriluoto 

 

Nro 3 B 

   Onnellinen hän,  

joka päänsä painaa  

iankaikkisen Isän syliin.  

A.Kivi 

 

Nro 3 C 

Minun päiväni 

 olivat määrätyt  

ja kirjoitetut  

sinun kirjaasi, 

 ennenkuin ainoakaan  

niistä oli tullut. 

Ps.139:16 



 

Nro 3 D  

Vaipui kädet ahkerat  

lepoon ikuiseen,  

saapui Herra noutamaan  

luokseen väsyneen. 

 

 

 

 

 

Nro 4 A 

Ihmisen elinpäivät  

ovat niin kuin ruoho. 

Kun tuuli käy hänen ylitsensä,  

ei häntä enää ole.  

Mutta Herran armo  

pysyy iankaikkisesti.   

(Ps. 103:15-17) 

 

 Nro 4 B 

Jeesus sanoo: Minun Isäni kodissa on monta asuinsijaa. Joh 14:2 

 

Nro 5   

(tekstin sijoittelu  poikkeaa kuvasta ja  

kuva on luonnossa enemmän lilan sävyinen) 

Levolle lasken, Luojani,  

Armias ole suojani. 

Sijaltain jos en nousisi,  

taivaaseen ota tykösi. 

 

 

Nro 6 A 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Lämmössä armon auringon  

jo linnut visertää,  

 vaan sitten suvi aina on,  

kun matka taakse jää. Virsi 498 

 

 Nro 6 B  

Siellä ompi onnellisten mailma,  

 Siellä autuitten maa.  

-Aleksis Kivi 



Nro 7 A 

Onnellinen hän,  

joka päänsä painaa  

iankaikkisen Isän syliin.  

-A.Kivi 

 

Nro 7 B 

Lämmössä armon auringon  

jo linnut visertää,  

vaan sitten suvi aina on,  

kun matka taakse jää.  

Virsi 498 

Nro 7 C 

Herra on minun paimeneni,  

ei minulta mitään puutu.  

Ps 23:1. 

 

Nro 8 A 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. Ps.31:16 

 

Nro 8 B 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Hän pyyhkii heidän silmistään  

Joka ainoan kyyneleen. 

Kuolemaa ei enää ole,  

ei  murhetta, valitusta eikä vaivaa. 

Ilm. 21:4 

 

Nro 9 A 

Täällä pohjantähden alla on nyt kotomaamme,  

mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. 

 

Nro 9 B 

Sinuun, Herra, minä turvaan. 

Minun aikani ovat sinun kädessäsi. 

Ps.31:15-16 

 

 

 

 

 

 

 



Nro 10 A 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Täällä pohjantähden alla on nyt kotomaamme,  

mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. 

 

Nro 10 B 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Ken tulkita vois kaiken tarkoituksen  

me jäämme hiljaa vaiti vaieten. 

 

 

Nro 11 A 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Ps 23:1. 

 

Nro 11 B 

(tekstin fontti poikkeaa kuvasta ks. Nro 4) 

Tapahtukoon sinun tahtosi 

myös maan päällä 

niinkuin taivaassa. 

Matt. 6:10 

 

Nro 12 A 

Ei muistolausetta 

 

Nro 12 B 

Kaipuu ihmisen  

on aina jonnekin, 

sinulla synnyinseudulle 

takaisin. 

-Nina Ramstadius- 

 

Nro 13  

Opeta meille,  

miten lyhyt on aikamme,  

että saisimme  

viisaan sydämen. 

Ps.90:12 

 

 

 

 

 

 



Nro 14 

Sinun kädessäsi ovat elämäni päivät. 

Ps.31:16 

 

 

 

 

 

 

Nro 15 A 

Ei muistolausetta 

 

Nro 15 B 

Siellä kukkia täynnä on maa,  

siellä uupunut levätä saa. 

 

 

 

Nro 16 

Surun kyynelten läpi  

loistavat 

onnellisten päivien muistot. 

 

 

 

 

 

Nro 17 

Täällä pohjantähden alla on nyt kotomaamme,  

mutta tähtein tuolla puolen toisen kodon saamme. 

 

 

 

 

 

Nro 18 

Ihmisen elinpäivät  

ovat niin kuin ruoho. 

Kun tuuli käy hänen ylitsensä,  

ei häntä enää ole.  

Mutta Herran armo  

pysyy iankaikkisesti.   

Ps.103:15-17 


