TIETOA TESTAMENTTILAHJOITUKSESTA

PERINNÖKSI
PAREMPI
MAAILMA
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KAUNIS TAPA AUTTAA
Äärimmäisessä köyhyydessä elävän
perheen lapsi saa mahdollisuuden
parempaan tulevaisuuteen Sinun avullasi.
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TARVITSEMME PAREMMAN MAAILMAN RAKENTAJIA
Kehitysmaissa ja konfliktialueilla ihmiset joutuvat jatkuvasti kamppailemaan selvitäkseen seuraavaan päivään.
Vaikka ihmiset olisivat miten ahkeria ja päättäväisiä
tahansa, voivat heidän olosuhteensa olla sellaiset, että
kaikki ponnistelut valuvat tyhjiin. Vanhemmat joutuvat
laittamaan lapsensakin raskaisiin töihin, jotta perheellä
olisi ruokaa vuoden ympäri. Haaveet lasten koulutuksesta
ja paremmin toimeentulevasta seuraavasta sukupolvesta
kariutuvat.
Usein pienikin apu riittää siihen, että elämästä saa
uuden otteen. Pienillä asioilla, kuten viljelykoulutuksella,
siemenillä ja työkaluilla, päättäväinen nainen saa mahdollisuuden huolehtia perheestään. Lapset saavat suojaa
ja pääsevät kouluun myös silloin, kun katastrofi on järkyttänyt heidän mieltään ja surmannut läheisiä. Taistelujen
saartamille ihmisille ojennetaan ruokapaketti, joka auttaa

vaikeimman vaiheen yli. Testamenttilahjoitusten avulla
ihmiset, perheet ja kokonaiset kylät nousevat köyhyydestä.
Testamentti hädänalaisten auttamiseksi on jalo teko.
Se on lahjoitus, joka jää rakentamaan parempaa maailmaa lukemattomille viattomille lapsille vielä silloinkin,
kun sinä olet jo poissa.
Sinua sydämellisesti kiittäen

Jouni Hemberg
Kirkon Ulkomaanavun toiminnanjohtaja
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AVUNSAAJASTA AVUNANTAJAKSI
Kirkon Ulkomaanapu perustettiin vuonna 1947 koordinoimaan Suomeen virtaavaa apua. Sotavuosien jälkeen
Suomi oli raunioina. Ruoasta ja vaatteista oli suuri puute,
sillä sota oli köyhdyttänyt maata. Köyhään Suomeen
toimitettiin Suomen luterilaisen kirkon kautta rahaa, vaatteita ja ruokatarpeita muun muassa sisarkirkoilta Ruotsista ja Amerikasta.
Keräyskampanjoita varten sisarkirkoille toimitettiin
kuvauksia Suomen oloista ja tarpeista sekä apua saaneiden suomalaisten kiitoskirjeitä.
1950- ja 60-lukujen vaihteessa Suomen kirkko kypsyi
avunsaajasta avunantajaksi. Kehitysmaita ja kansain
välistä oikeudenmukaisuutta koskevat kysymykset saivat
1960-luvulla huomiota ja suhtautuminen kansainvälistä
avustustoimintaa kohtaan muuttui entistä suopeammaksi.

Työtä heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi
Vuosikymmenten kuluessa Kirkon Ulkomaanavusta
on kasvanut Suomen suurimpia kehitysyhteistyön ja
katastrofiavun järjestöjä. Teemme työtä köyhyyden
vähentämiseksi siellä, missä hätä on suurin.
Katastrofitilanteissa pelastamme ihmishenkiä ja varmistamme, että ihmiset saavat välttämättömän suojan ja
ruuan. Katastrofien jälkeen tuemme yhteisöjä jälleenrakennustyössä ja edelleen pitkäjänteisessä kehitysyhteistyössä.
Tavoitteena on pysyvän muutoksen aikaansaaminen, joka
syntyy vain yhteistyössä paikallisten ihmisten kanssa. Laatu
ja vastuullisuus ovat työmme keskeisimmät periaatteet.
Autamme kaikkein köyhimpiä ihmisiä uskontoon, etniseen taustaan tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta.
Ydinarvomme ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus,
periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Suomalaiset naiset pakkaavat vaatetavaraa
lähetettäväksi Unkarin kriisin uhreille vuonna 1956.
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”Ennen en uskonut tulevaisuuteen, mutta nyt se näyttää
valoisalta, ja edessä on oikea elämä”, iloitsee Kongon sotaa
paennut ja Ugandassa Kirkon Ulkomaanavun ammatti
kouluun päässyt 22-vuotias Musa Hadija. Toiveikkaan nuoren
äidin selässä mukana kulkee 2-vuotias Solomon-poika.

”Aikuisena haluaisin
tulla lääkäriksi, jotta
voisin auttaa muita.”
– 4. luokkalainen Beng Kur Luetti

TYÖN JATKUMINEN
ON TÄRKEÄÄ
Meidän unelmamme on, että jokaisella ihmisellä olisi
mahdollisuus ihmisarvoiseen elämään, jossa elämän
perusedellytykset, kuten puhdas vesi, riittävä ravinto,
mahdollisuus hankkia perheelle toimeentulo ja lähettää lapset kouluun, toteutuvat. Lukemattomat perheet
kehitysmaissa haaveilevat näistä mahdollisuuksista elämässään.
Oikotietä tai pikaratkaisuja köyhyyden poistamiseen
ei ole, vaan työ on pitkäjänteistä ja vaatii aikaa. Siksi on
tärkeää, että työmme voi jatkua katkeamatta myös tulevaisuudessa. Muistamalla Kirkon Ulkomaanapua testamentissasi olet mukana toteuttamassa tätä unelmaa ja
turvaat paremmat edellytykset elämään myös tuleville
sukupolville.

Eteläsudanilaisen lapsen unelma
”Kotikaupungissani Borissa ei koskaan tiennyt, koska taistelu
alkaa. Siksi kouluunkin oli pelottavaa mennä. Tulimme per
heeni kanssa tänne Mingkamaniin kaksi vuotta sitten. Täällä
tunnemme olomme hyväksi. Haluan saada koulutusta,
jotta pystyn puhumaan englantia ja pärjäämään”, sanoo
4. luokkalainen Beng, ja lisää: ”Aikuisena haluaisin tulla lää
käriksi, jotta voisin auttaa muita.”
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HARKITESSASI TESTAMENTTILAHJOITUSTA
Testamentilla ilmaiset tahtosi siitä, kuinka ja kenelle
haluat jakaa omaisuutesi kuoleman jälkeen. Jos serkkuja
lähempiä perillisiä ei ole eikä testamenttia ole tehty, päätyy omaisuus valtiolle.
Kun olet ensin huomioinut testamentissasi läheisesi,
voit lisäksi huomioida kehitysmaissa elävät hädänalaiset
perheet ja muuttaa heidän tulevaisuutensa valoisammaksi.
Testamenttilahjoituksen ei tarvitse olla suuri. Jokaisella
lahjoituksella on suuri merkitys köyhän perheen elämässä!

Testamentin tekeminen ei ole vaikeaa
Testamentin tulee kuitenkin täyttää tietyt muotovaatimukset. Esimerkiksi on oleellista, että kaksi todistajaa
allekirjoittaa testamentin ollen samanaikaisesti läsnä.

Testamenttilahjoituksen ei
tarvitse olla suuri. Jokaisella
lahjoituksella on suuri merkitys
köyhän perheen elämässä!

Mikäli testamentti sisältää monimutkaisia määräyksiä,
on parasta kääntyä asianajajan tai oman pankin puoleen.
Näin varmistat, että kaikki toiveesi tulevat aikanaan testamentin täytäntöönpanossa toteutettua juuri niin kuin olet
halunnut.
Yleishyödyllisenä järjestönä Kirkon Ulkomaanavun ei
tarvitse maksaa testamenttilahjoituksesta veroa, joten
varat menevät kokonaisuudessaan työhömme.
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”Aikuisena haluaisin tulla lääkäriksi,
jotta voisin auttaa muita.”
– 4. luokkalainen Beng
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AVUKSESI TESTAMENTIN TEKEMISESSÄ
Jos tahdot muistaa Kirkon Ulkomaanapua testamentisseen oikeuttavat osakkeet ja irtaimisto annetaan Kirkon
sasi, ohessa on avuksesi mallitestamentti sekä muutamia Ulkomaanapu sr:lle käytettäväksi sen toiminnan tukemiesimerkkilauseita testamentin laatimista varten. Lahjoitus seen.”
voi olla koko omaisuus tai osuus siitä, esimerkiksi irtainta
tai kiinteää omaisuutta, rahasumma tai osakkeita.
Esimerkkilause 2: Prosenttiosuus omaisuudesta
Kirkon Ulkomaanavun virallinen nimi on Kirkon Ulko”Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani,
maanapu sr, mikä on hyvä muistaa testamenttia laaditettä huoneiston Mallikatu 1 A 1, 00100 Mallila, omistaessa. Kirjainlyhenne sr viittaa säätiöön, joka on rekisteröity. tukseen oikeuttavista osakkeista tai näiden osakkeiden
Testamentti on tehtävä kahden todistajan ollessa läsnä myynti- tai vuokratuloista annetaan    prosenttia
yhtä aikaa. Testamentin lisäys tai muutos on tehtävä
Kirkon Ulkomaanapu sr:lle käytettäväksi sen toiminnan
samalla tavalla kuin testamentti. Kirkon Ulkomaanapu
tukemiseen.”
ottaa mielellään vastaan kopion tehdystä testamentista.
Esimerkkilause 3: Rahasumma
Esimerkkilause 1: asunto- ja kiinteistövarallisuus
”Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani,
”Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani,
että     euroa annetaan Kirkon Ulkomaanapu sr:lle
että huoneiston Mallikatu 1 A 1, 00100 Mallila, omistukkäytettäväksi sen toiminnan tukemiseen.”
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LUPAUKSEMME SINULLE
TESTAMENTTI (malli)
TEKIJÄ
Opettaja Niilo Kalevi Nieminen (111150-2233)
Mariankatu 99, 15100 Lahti
TESTAMENTTIMÄÄRÄYS
Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani
jälkeen annettava Kirkon Ulkomaanapu sr:lle.
Lahdessa 11. helmikuuta 2019
Niilo Kalevi Nieminen
Opettaja, Lahti
TODISTUS
Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä
todistamme, että opettaja Niilo Nieminen, jonka henkilökohtaisesti
tunnemme, on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta
tahdostaan ilmoittanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla on tänään testamenttinsa
omakätisesti allekirjoittanut.
Lahdessa 11. helmikuuta 2019
Seija Annikki Aarnio
Sihteeri, Lahti

Tapio Antero Matikka
Asentaja, Lahti

Kirkon Ulkomaanavun sisällyttäminen testamenttiisi on
iso päätös, ja siksi haluammekin, että Sinulle jää päätöksestä varma olo ja hyvä mieli. Olemme hyvin kiitollisia
jokaisesta testamenttilahjoituksesta, olipa se pieni tai
suuri, ja sitoudumme seuraaviin asioihin:
1. Testamentin tekeminen on yksityinen asia. Pidämme
tiedon siten ehdottoman luottamuksellisena.
2. Sinulla on milloin tahansa oikeus muuttaa päätöksesi testamenttilahjoituksen antamisesta Kirkon
Ulkomaanavulle.
3. Käytämme lahjoituksesi luotettavasti ja kustannus
tehokkaasti niin, että sillä on mahdollisimman suuri vaikutus kehitysmaiden ihmisten elämän parantamisessa.
4. Sitoudumme pitämään hallintokulumme pieninä.
5. Hoidamme testamenttilahjoituksesi, olipa se minkä
laatuinen tai suuruinen tahansa, huolella, hienovaraisuudella ja kunnioituksella.
Lisää tietoa testamenttilahjoituksen tekemisestä saat
kotisivuiltamme www.kirkonulkomaanapu.fi/testamentti
tai soittamalla asiakaspalveluumme, p. 020 787 1201

PL 210 (Eteläranta 8)
00131 Helsinki
www.kirkonulkomaanapu.fi

