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Muistohetken (tai saattohartauksen) runko                              tammikuu 2023 

 

Voidaan kuoleman tapahduttua pitää yhteisö- tai asukastilassa, päiväkeskuksessa tai 

muussa tilanteeseen soveltuvassa paikassa 

Muistohetken voi pitää yhteisöpappi tai muu hengellisen työntekijä 

(diakoni)/seurakunnan työntekijä, henkilökuntaan kuuluva, joku vainajan läheisistä 

Muistopöydälle voidaan asettaa valkoinen liina, risti, kynttilä (tavallinen tai led), 

tuoreita kukkia. 

Tervetulosanat 

Tervetuloa __________ (nimi) muistohetkeen. Tässä muistohetkessä on 

mahdollisuus hiljentyä yhdessä muistamaan poismennyttä. Saat sytyttää kynttilän ja 

muistaa hiljaisuudessa tai sanoin, yksin ja yhdessä.  

Alkusiunaus 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen.  

Psalmi 23 Herra on minun paimeneni 

Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, 
hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän 
ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä 
laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet 
minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni 
silmien eteen. Sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä, ja minun maljani on 
ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni 
päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. 

Rukous 

Jumala, olet luvannut kantaa meitä kaikkina elämämme päivinä. Me haluamme 
siunata ______________ (nimi), itsemme ja toisemme sinun haltuusi. Anna valosi 
loistaa hänelle. Jätämme hänet sinun armosi syliin. 

 



Muistokynttilät, muistovihkon lukeminen, vapaa sana 

Sytytämme muistokynttilät _________ (nimi) muistolle. Muistovihkon lukeminen ja 
muistosanat vapaasti. 

Isä meidän 

Isä meidän, joka olet taivaissa. 
Pyhitetty olkoon sinun nimesi. 
Tulkoon sinun valtakuntasi. 
Tapahtukoon sinun tahtosi, 
myös maan päällä niin kuin taivaassa. 
Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. 
Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, 
niin kuin mekin anteeksi annamme niille, 
jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. 
Äläkä saata meitä kiusaukseen, 
vaan päästä meidät pahasta. 
Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. 

Herran siunaus 

Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. 
Herra kirkastakoon kasvonsa teille 
ja olkoon teille armollinen. 

Herra kääntäköön kasvonsa 
teidän puoleenne 
ja antakoon teille rauhan. 

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. 
Aamen. 

Laulu (virsi tai muu musiikki, Spotify) 

 

 

 

 



 

 


