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Hyvä lukija,

Monet elävät elämäänsä aivan kuin he eläisivät ikuisesti. Kuitenkin on aivan 
varmaa, että eräänä päivänä elämä maan päällä päättyy. Elämäntaitoa on elää 
siten, että jokaisen päivän sanat ja teot kuvastavat arvojamme ja pyrkimyk-
siämme. Siten voimme elämän loppusuoralla katsoa taaksepäin ja ajatella 
kiitollisina, että olemme saaneet elää täyden elämän.

Ainutkertaisen elämän arvokkaaseen päätökseen on tarpeellista valmistautua 
huolellisesti; mitä lauluja toivoisin laulettavan siunaustilaisuudessa ja keitä 
sinne kutsutaan? Miten toivoisin omaisuuteni jaettavan lapsilleni ja perheenjä-
senilleni? Kuka pitää jatkossa huolta koirastani tai kanarialinnustani?
Sinä olet kenties itse jo suunnitellut kaiken tämän, mutta ehkäpä jollekin toi-
selle voisi nyt olla oikea aika ajatella näitä asioita ja alkaa valmistautua elämän 
hyvään päätökseen.

Pelastusarmeijalla ei ole omia rahalähteitä. Kaiken antamamme avun mahdol-
listavat toisten meille lahjoittamat varat. Sen tähden olemme syvästi kiitollisia 
heille, jotka ovat päättäneet huomioida Pelastusarmeijan testamentissaan. 
Lähimmäisiään rakastavien ihmisten anteliaisuuden ansiosta Pelastusarmeija 
on voinut tehdä työtä vähäosaisten hyväksi Suomessa jo yli 120 vuoden ajan. 
Ilman jatkuvaa taloudellista tukea Pelastusarmeijan toiminta loppuisi hyvin 
pian.

Maassamme on paljon apua ja huolenpitoa tarvitsevia lähimmäisiä. Me tun-
nemme nämä ihmiset, koska heitä tulee luoksemme joka päivä. Usein pienet 
lapset joutuvat kärsimään eniten. Koemme, että meidät on kutsuttu auttamaan 
juuri heitä, jotka eivät pysty huolehtimaan itsestään. Tähän emme kuitenkaan 
pysty yksin. Tarvitsemme ihmisiä, jotka tahtovat toisille hyvää, ja niitä jotka 
haluavat tehdä hyvää senkin jälkeen, kun heidän oma elämänsä on päättynyt.

Sinun tukesi mahdollistaa Pelastusarmeijan työn jatkuvuuden ja apua tarvitse-
vista ihmisistä huolehtimisen. Sinun tukesi ansiosta meillä on tarjota lämpimiä 
asuntoja ja sosiaalityöntekijöiden palveluja, joiden tarkoitus on auttaa ihmisiä 
takaisin jaloilleen. Sinun tuellasi perheet saavat uuden mahdollisuuden. 
Yhdessä sinun kanssasi voimme osoittaa lähimmäisillemme, että elämä on 
enemmän kuin läpikulkumatka. Kun jakaa omastaan, on tekemässä Suomesta 
parempaa paikkaa kaikille.
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Ystävällisin terveisin ja Jumalan siunausta toivottaen,

Dick Krommenhoek
Suomen ja Viron Pelastusarmeijan johtaja

Tässä esitteessä on tietoa, miten voi testamentissaan tehdä lahjoituksen 
Pelastusarmeijalle. Voit myös ottaa yhteyttä meihin, jos sinulla on kysyttävää 
tai haluat neuvoja. Lisäksi voit  pyytää henkilöä Pelastusarmeijasta tulemaan 
luoksesi keskustelemaan asiasta. Hän voi neuvoa sinulle kaiken tarpeellisen, 
jotta saat hyvän päätöksen elämällesi.

Näin se, mitä lahjoitat Pelastusarmeijalle, menee laajasti kaikenlaiseen 
Pelastusarmeijan piirissä tehtävään työhön.

Voit vaikuttaa monen elämään vielä poismenosi jälkeen.
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Sinä pidät huolta toisista – kuka pitää huolta sinusta?

Pelastusarmeija on tottunut pitämään huolta ihmisistä - usein juuri heistä, joille 
elämä ei ole helppoa.

On ehkä vaikea ajatella tulevaisuutta ja aikaa, jolloin et enää ole täällä. Silloinkin 
on paljon käytännön asioita järjestettävänä, eikä aina löydy läheistä, joka voisi 
niitä hoitaa. Me Pelastusarmeijassa olemme tottuneet kulkemaan ihmisten rinnal-
la kaikenlaisissa elämäntilanteissa. 

Tahdomme auttaa sinua kirjaamaan toiveesi: mitä tulee tehdä tavaroille, jotka 
ovat sinulle rakkaita, kuka huolehtii jatkossa lemmikistäsi, mitä haluat jättää 
perinnöksi muille jne.

Poismenosi jälkeen Pelastusarmeija voi tahtosi mukaan järjestää asioitasi: hoitaa 
veroasiat, irtisanoa palveluita esim. lehtitilaukset jne. Pelastusarmeija voi niin 
sovittaessa järjestää hautajaiset ja hoitaa myös perunkirjoituksen. Kaikki tehdään 
täsmälleen sinun toiveittesi mukaan. Pelastusarmeija voi vapauttaa sinut monesta 
huolesta. Meillä on siihen tarvittavaa asiantuntemusta ja teemme kaiken ilman eri 
veloitusta.

Meidän vahvuutemme on toisista huolehtiminen.
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Voit tukea Pelastusarmeijaa vielä silloinkin,  
kun et enää ole täällä. 

Voit jättää perintösi tietyille perheenjäsenillesi tai ystävillesi, 
mutta myös yleishyödylliseen hyvään tarkoitukseen laatimalla 
testamentin yhdessä lakimiehen kanssa. 

Testamentissasi voit nimetä Pelastusarmeijan edunsaajaksi, jolloin 
Pelastusarmeija on yksi perintösi jakajista kuolemasi jälkeen. 

Lakimies voi kertoa sinulle yksityiskohtaisesti, mitä eri vaihtoehdot merkitse-
vät. Hän auttaa valitsemaan juuri sinulle parhaan toimintatavan. Voit ottaa 
yhteyttä myös meihin ja saada asiantuntijan neuvoja ilman mitään velvoitteita.

Vapautus perintö- ja lahjaverosta.

Perinnön saaja joutuu aina maksamaan veroa.

Yleishyödylliset yhteisöt, kuten Pelastusarmeija, ovat kuitenkin lain mukaan 
vapaita perintö- ja lahjaverosta.

Näin se, mitä lahjoitat Pelastusarmeijalle, käytetään laajasti kaikenlaiseen 
Pelastusarmeijan piirissä tehtävään työhön.

Voit vaikuttaa monen elämään vielä poismenosi jälkeen.
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Mikä on testamenttilahjoitus ja mitä etuja siihen liittyy?

 
Monet haluavat jättää perinnöksi rahaa tai tavaraa testamenttilah-
joituksena. Testamenttilahjoitus on myös helpoin tapa osoittaa osa 
perinnöstä Pelastusarmeijalle. Testamentti on asiakirja, jolla varmis-
tat tahtosi toteutuvan, kun elämäsi on päättynyt.

Testamenttilahjoitus on testamenttiin kirjattu lauseke, jolla osoitetaan tietty 
rahasumma tai muu omaisuus jollekin henkilölle tai organisaatiolle, vaikkapa 
Pelastusarmeijalle. Testamenttilahjoitus voi olla tietty prosenttiosuus perinnöstä, 
jolloin jäljelle jäävä osa jaetaan muiden perinnönsaajien, esimerkiksi perheen-
jäsenten ja ystävien kesken.

Testamentissa on mahdollista osoittaa useita perinnön saajia. He voivat olla suku-
laisia, ystäviä tai hyvän asian puolesta toimivia järjestöjä, kuten Pelastusarmeija. 
Sinä itse päätät, miten perintösi, esimerkiksi prosenttiosuuksina, näiden kesken 
jakautuu.

On myös mahdollista päättää testamentata koko omaisuus Pelastusarmeijalle.
Usein tätä mahdollisuutta käyttävät henkilöt, joilla ei ole muita perillisiä, mutta 
syy voi toki olla mikä tahansa. Toisaalta, jos ei halua erikseen määritellä, minne 
perintö ei saa mennä, on turvallista lahjoittaa se järjestölle, joka käyttää sen 
varmasti hyvään tarkoitukseen. Valitessasi Pelastusarmeijan voit olla varma, että 
perintö käytetään oikein.

Mikäli testamenttaajalla on rintaperillisiä, eli lapsia tai lastenlapsia, ja testamentti 
käsittää suurimman osan omaisuudesta, on muistettava ottaa huomioon myös 
lakiosakysymys.

Kuten jo edellä on mainittu, on viisasta tiedustella lakimieheltä, mikä olisi paras 
tapa sisällyttää Pelastusarmeija perinnönsaajien joukkoon. Voit tietenkin ottaa 
yhteyttä myös meihin ja pyytää neuvoa, eikä se vielä velvoita sinua mihinkään.

Pelastusarmeijalle testamentattaessa juridinen edunsaaja on Suomen 
Pelastusarmeijan Säätiö.
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nimimerkki ”valossa vaeltaja”, 
johtaja, Etelä-Suomi

Kuulin ensimmäisen kerran Pelastusarmeijasta lukion uskon-
totunneilla. Siitä on jo melkein 40 vuotta. Erinomainen 
uskonnonopettajamme kertoi Pelastusarmeijan periaatteesta 
kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, niin henkisesti, hen-
gellisesti kuin arjen tarpeidenkin tasolla. Tämä teki minuun 
valtavan vaikutuksen. Samoin ilo, joka välittyi opettajamme 
kuvauksesta. 

Avun tarvitsijoita on näinä aikoina määrättömästi, avun-
antajiakin monia. Koska olen itse saanut Jumalalta paljon, 
haluan myös antaa jotain hänen työnsä edistämiseen. 
Pelastusarmeijan arjessa tapahtuva työ eniten tarvitsevien 
auttamiseksi ikään, sukupuoleen tai mihinkään muuhun-
kaan katsomatta oli minulle luonteva kohde, kun mietin 
mihin tarkoitukseen haluaisin testamentata jälkeeni jäävän 
omaisuuteni. Lähiomaisia minulle ei ole. 

En ole halunnut asettaa Pelastusarmeijalle kuolemani 
jälkeen tulevan omaisuuden käytölle mitään rajoituksia. 
Pelastusarmeijalaiset kyllä tietävät, miten testamentattu 
omaisuus parhaiten voi auttaa heitä tärkeässä tehtävässään. 
Voin myös luottaa vuorenvarmasti, että Pelastusarmeija 
jatkaa tinkimättömästi, mutta aikaansa seuraten alkuperäis-
tä missiotaan tulevinakin vuosikymmeninä. 

En halunnut
rajoittaa käyttöä
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Miksi Pelastusarmeija?

Testamenttilahjoittajana sinulla on oikeus tietää, mitä perinnöllesi 
tapahtuu ja mitä Pelastusarmeija sillä tekee.

Evankeliumi on voima, joka panee meidät liikkeelle. Työmme ei kuitenkaan 
rajoitu ainoastaan hyvän sanoman kertomiseen. Toimimme erityisesti ihmisten 
arjessa ja teemme monipuolisesti käytännön auttamistyötä. Autamme kaikkia 
riippumatta uskonnosta, taustasta tai iästä. Sitä on Pelastusarmeija.

Pelastusarmeija kohtaa ihmisiä kokonaisvaltaisesti.

Evankeliumin sanoman julistaminen ja sosiaalinen auttamistyö kulkevat käsi 
kädessä. Viikoittain Pelastusarmeija kokoaa eri-ikäisiä ihmisiä moninaisen 
toimintansa piiriin ympäri Suomen. Pelastusarmeija haluaa olla osa niin lasten, 
nuorten kuin työikäisten ja vanhustenkin elämää – tukea hengellistä elämää 
vauvasta vaariin!

Sosiaalisia palvelujamme ovat esimerkiksi päihdeongelmaisten kuntoutus, 
asumispalveluiden tuottaminen, lasten päiväkoti- ja leiritoiminta, vanhusten 
asumis- ja hoivapalvelut sekä taloudellisen avun jakaminen yhteiskunnan 
vähempiosaisille.
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eläkeläinen, Pohjois-Suomi

Olen 55-vuotias nainen Pohjois-Suomesta ja olen sairau-
den vuoksi ollut eläkkeellä muutaman vuoden ajan.
Olen yksinelävä ihminen ja minulla ei ole lapsia. Äitini 
on jo iäkäs ja minulla ei ole muita lähisukulaisia joiden 
kanssa minulla olisi läheisiä suhteita. Siksi olen jo pitkään 
miettinyt testamenttiini liittyviä asioita. Ei oikein ole 
ketään, jolle voisin perintöni jättää. Haluaisin myös, että 
hautajaiseni, sitten kun se on ajankohtaista, hoidettaisiin 
tietyllä tavalla. Olen tehnyt hautaustestamentin, jossa 
kerron miten haluaisin hautajaiseni järjestettävän. 

Kunnioitan Pelastusarmeijan työtä hädänalaisten ja 
syrjäytyneiden ihmisten hyväksi. Haluan, että jälkeeni 
jäävä omaisuus käytetään Pelastusarmeijan kautta tähän 
tarkoitukseen. Luotan myös Pelastusarmeijan hoitavan 
hautajaisiin liittyvät asiat kuten itse haluan – tahtoani 
kunnioittaen. Mietittyäni asiaa jonkin aikaa tein päätök-
seni tehdä testamenttini Pelastusarmeijalle. 
Minulle on myös tärkeää, että minulla on yhteys 
Pelastusarmeijaan ja sieltä aina silloin tällöin otetaan 
minuun yhteyttä ja kysellään kuulumisia. On hyvä tietää, 
että joku välittää. Voin myös aina itse tarvittaessa ottaa 
yhteyttä ja keskustella, kun kaipaan juttukumppania.

Kunnioitan
 ja luotan  
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Testamentin laatiminen on helpompaa kuin luulet.

Monen ihmisen mielestä testamentin laatiminen on monimutkainen ja vaikea 
toimenpide. Kenties juuri sen vuoksi se jää monelta tekemättä. Kuitenkin, jos 
testamenttia ei ole, perintö jaetaan lain mukaan. 
Todellisuudessa testamentin laatiminen ei ole monimutkaista, mutta siitä 
huolimatta asiantuntijan apu on suositeltavaa. Se ei ensinnäkään ole kallista ja 
toiseksi vain siten turvaat varmasti tahtosi toteutumisen. Puhu asiasta esimer-
kiksi oman pankkisi kanssa.

Me voimme auttaa vain, jos sinä autat.

Pelastusarmeija auttaa syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa 
olevia miehiä ja naisia, tyttöjä ja poikia. Monet heistä eivät selviä 
yksin yhä kovenevista yhteiskunnan haasteista. Valitettavasti 
heitä on jatkuvasti yhä enemmän. 

Tarvitsemme taloudellisia resursseja, jotta voimme auttaa avun tarpeessa 
olevia. Onneksi niin monet haluavat antaa lahjoituksensa meille säännöllisesti. 

Tarvitsemme kuitenkin lisää taloudellista tukea. Suunnitelmissamme on 
monenlaista uutta toimintaa, koska tahdomme auttaa yhä useampia ja yhä 
paremmin. Olemme erittäin kiitollisia, jos tahdot tehdä testamenttilahjoituksen 
Pelastusarmeijalle. Lahjasi menee varmasti oikeaan tarkoitukseen!

Kiitos vielä kerran.

Kiitos, että luotat Pelastusarmeijaan. Olemme luottamuksesi arvoiset. 
Kiitos myös niiden ihmisten puolesta, joita voimme sinun ansiostasi auttaa.
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 Olen jo maininnut Pelastusarmeijan testamentissani.  
 

 Haluan sopia henkilökohtaisesta tapaamisesta.

Nimi 

Osoite 

Postinumero 

Postitoimipaikka 

Puhelin 

Sähköpostiosoite

Vastauslomake
Kyllä. Haluan lisätietoja testamenttilahjoituksesta Pelastusarmeijalle.

Soita tai täytä vastauskortti 

Jos haluat lisätietoja mahdollisuuksista tehdä testamenttilahjoitus 
Pelastusarmeijan hyväksi, voit ottaa yhteyttä asianajajaan tai muuhun 
lakimieheen.
Voit myös lähestyä meitä puhelimitse, sähköpostilla tai täyttämällä ja 
lähettämällä oheisen vastauskortin meille. Otamme sinuun yhteyttä mah-
dollisimman pian. 

Testamenttilahjoituksena saadut varat ohjataan tiettyyn 
tarkoitukseen tai projektiin, jos lahjoittaja on niin erikseen 
määrännyt. Lahjoitus, jota ei ole tiettyyn tarkoitukseen 
määrätty, käytetään laajasti kaikenlaiseen Pelastusarmeijan 
piirissä tehtävään työhön. 

  Pyydän, että Pelastusarmeija tallettaa tietoni ns. testamenttiasioiden rekisteriin, jotta se voi 
ilmoittaa minulle asiaan mahdollisesti liittyvistä muutoksista. Voin koska tahansa poistattaa tietoni 
tästä rekisteristä ilmoittamalla siitä Pelastusarmeijalle.
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Pelastusarmeija /
testamenttiasiat

TUNNUS 5007467
00003 VASTAUSLÄHETYS
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Suomen Pelastusarmeijan Säätiö
Pelastusarmeijan päämaja / testamenttiasiat
PL 161, 00121 Helsinki 
Puh. 09 681 2300

Sähköposti: finland@pelastusarmeija.fi
www.pelastusarmeija.fi
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