Turun Eläinsuojeluyhdistys
– Åbo Djurskyddsförening ry

Sinunkin tapasi
tukea?
Pienikin testamenttilahjoitus voi
pelastaa monen eläimen hengen

Eläinsuojelutyötä vuodesta 1871

Oletko jo pitkään
harkinnut lahjoituksen
tai testamentin
tekemistä eläinten
hyväksi, mutta et ole
löytänyt sopivaa
kohdetta?

150 VUOTTA
ELÄINTEN PUOLESTA
Turun eläinsuojeluyhdistys, TESY, on toiminut jo vuodesta 1871 kaikkien eläinten hyvinvoinnin ja
kunnioittamisen lisäämiseksi. Tavoitteenamme on maailma, jossa yhtäkään eläintä ei kohdella
huonosti. Maailma, jossa kaikki eläimet saavat hyvän elämän, ja jossa jokaista kunnioitetaan
tuntevana ja kokevana yksilönä. Valitettavasti tähän maailmaan on vielä matkaa.
Testamentin tekeminen eläinsuojelulle Turun eläinsuojeluyhdistyksen kautta on luotettava
ratkaisu tarpeisiisi. Yleishyödyllisenä yhdistyksenä TESYn ei tarvitse maksaa perintöveroa, joten
pystymme käyttämään testamenttilahjoituksen täysin eläinten hyväksi tehtävään työhön.
Toimimme lähes pelkästään lahjoitusvaroin, ja testamenttilahjoitukset ovat meille erittäin
tärkeitä. Pienikin testamenttilahjoitus voi pelastaa monta eläintä.
Olemme koonneet tämän esitteen yhdessä lakiasiantuntijan kanssa testamentin laatimisen
avuksi. Tarjoamme myös testamenttipohjan avuksesi.
Vastaan mielelläni lisäkysymyksiin aiheesta. Voit saada kauttamme myös ilmaista
lakiasiantuntijan neuvontaa.
Jokaista meistä tarvitaan!
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Miten testamentti laaditaan?
Perintökaaressa (40/1965) on testamentille asetettu tiukat muotovaatimukset.
Vähimmäisvaatimuksena on, että testamentti on allekirjoitettu ja todistettu asiakirja ja että
sen on tehnyt oikeustoimikelpoinen henkilö. Lisäksi testamenttiasiakirja on päivättävä ja
nimettävä testamentiksi. Siitä on myös käytävä ilmi testamentin tekijän tahto
mahdollisimman selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla.
Suosittelemme, että laadinnassa käytetään apuna asiantuntijaa, vaikka perittävää
omaisuutta ei olisikaan paljon. Voit saada kauttamme lakiasiantuntijan maksutonta
neuvontaa testamenttiasioissa. Käsittelemme kaikki yhteydenotot luottamuksellisesti.
Testamentilla tulee olla kaksi esteetöntä todistajaa. Testamentin todistajan on oltava 15
vuotta täyttänyt, oikeustoimikelpoinen henkilö. Jäävejä eli todistamaan kelpaamattomia
ovat testamentin tekijän puoliso, testamentin tekijään suoraan sukulaisuudessa taikka
lankoudessa olevat, veljet ja sisaret tai näiden puolisot sekä hänen ottovanhempansa tai
ottolapsensa. Jäävejä ovat lisäksi myös sellaiset henkilöt, joille on odotettavissa etua
testamentista. Todistajien ei tarvitse lukea testamentin tekstiä, mutta heidän on tiedettävä,
että kyse on testamentista.
Suosittelemme, että alkuperäinen testamentti säilytetään lukkojen takana, esimerkiksi
kassakaapissa tai pankin tallelokerossa.

Mitä jos testamenttia ei ole?
Jos testamenttia ei tee, perintö jaetaan perintökaaren mukaisesti. Jos edesmenneellä on
lapsia tai lapsenlapsia, nämä perivät lakiosan eli puolet omaisuudesta. Mikäli
edesmenneellä ei ole läheisiä sukulaisia, omaisuus siirtyy valtiolle.

Testamentin tekeminen
hyväntekeväisyysjärjestölle?
Testamentilla voi määrätä omaisuutta myös omien sukulaisten, eli perintökaaren ulkopuolelle. Hyväntekeväisyysjärjestöjen ei tarvitse yleishyödyllisinä yhteisöinä maksaa perintöveroa.
Tämän vuoksi voimme ohjata lahjoituksen täysimääräisesti eläinsuojelutyöhön.
Hyväntekeväisyysjärjestölle voi testamentata koko testamentilla määrättävän omaisuutensa
tai määrätyn osan siitä. Olemme kiitollisia kaikenkokoisista lahjoituksista.
Jos testamentin haluaa ohjata johonkin tiettyyn käyttötarkoitukseen, suosittelemme, että
muotoilu on riittävän yleisluontoinen. Koska kukaan ei voi ennustaa, milloin testamentti
toteutuu, suosittelemme, että muotoilu olisi esimerkiksi yleisesti ”eläinsuojelutyöhön” tai jos
tiukka käyttötarkoituksen rajaus halutaan laittaa, siinä olisi lisäpykälä ”mikäli tällaista
toimintaa ei tuolloin harjoiteta, testamentti voidaan käyttää järjestön parhaaksi katsomalla
tavalla”. Haluamme aina noudattaa testamentin tekijän viimeistä tahtoa parhaalla
mahdollisella tavalla.

TESTAMENTTIMALLI
Tekijä
Nimi
Henkilötunnus
Osoite
Määräys
Viimeisenä tahtonani ja testamenttinani määrään, että kuolemani jälkeen on kaikki
omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, menevä täysin
omistusoikeuksin Turun Eläinsuojeluyhdistys - Åbo Djurskyddsförening ry:lle.
Koen tärkeäksi eläinten aseman parantamisen.
Paikka, päiväys.
Testamentin tekijän allekirjoitus
Nimen selvennös
Todistuslausuma
Varta vasten kutsuttuna ja yhtä aikaa läsnä olevina esteettöminä todistajina vakuutamme,
että (Testamentin tekijän nimi), jonka henkilöllisyyden olemme tarkistaneet, on omakätisesti
allekirjoittanut tämän testamentin. Toteamme, että (Testamentin tekijän nimi) on tehnyt
testamentin vapaasta tahdostaan sekä terveessä ja täydessä ymmärryksessä.
Paikka, päiväys.
(Allekirjoitus)

(Allekirjoitus)

Todistajan nimi

Todistajan nimi

Ammatti

Ammatti

Kotipaikkakunta

Kotipaikkakunta

Syntymäaika

Syntymäaika

Osoite

Osoite

LISÄÄ KYSYTTÄVÄÄ TAI HALUAT
LAKIASIANTUNTIJAN APUA?
OTA YHTEYTTÄ alla olevaan osoitteeseen tai soita meille, niin kerromme mielellämme lisää.
Neuvomme käytännön toimissa, mikäli harkitset lahjoituksen tai testamentin tekemistä
eläinsuojelun hyväksi. Kerromme mielellämme lisää myös eläinsuojelutyöstämme sekä varojen
käytöstä. Toiminnastamme voit lukea lisää osoitteesta www.tesy.fi
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