
 
Kokosimme käytännön ohjeistuksia lakimiehelle, kun testamentissa halutaan 
muistaa Patmos Lähetyssäätiötä. 

 
MUISTA AINAKIN NÄMÄ 
 

Olet luultavasti tavannut henkilön, joka suunnittelee testamenttilahjoitusta Patmos 
Lähetyssäätiölle. Tai kenties harkitset sitä itse. 

Muistamalla Patmos Lähetyssäätiötä testamentin tekijä osallistuu säätiömme eri puolilla 
maailmaa tekemään humanitaariseen ja kristilliseen avustustyöhön, jonka kohderyhmiä 
ovat mm. luonnonkatastrofien tai sodan kohteiksi joutuneet siviilit ja orpolapset. 
Työkohteita on myös Israelissa ja juutalaisyhteisöjen keskuudessa eri maissa. 

Toivomme, että seuraavat vinkit auttavat sinua toteuttamaan testamentin tekijän toiveet.                               

Testamentin saajana tulee olla Patmos Lähetyssäätiö sr. 

Pelkkä Patmos- termi voi aiheuttaa epäselvyyttä. Yhdistysrekisteristä löytyy järjestö 
nimeltä Patmos ry, jonka toiminta siirrettiin Patmos Lähetyssäätiölle vuonna 1995.Vaikka 
Patmos ry:lle testamentattu omaisuus päätyykin Patmos Lähetyssäätiölle, on selkeämpää 
osoittaa testamentti suoraan Patmos Lähetyssäätiölle. 

Vältä mahdollisuuksien mukaan määräyksiä siitä, mihin Patmos Lähetyssäätiön 
toimintaan tai maantieteelliseen kohteeseen testamentilla annettavat varat tulee 
käyttää. 

Tällaisia määräyksiä voi olla mahdotonta tai vaikeaa noudattaa. Niiden noudattaminen voi 
myös aiheuttaa yllättäviä kustannuksia, jotka voivat syödä kohtuuttoman suuren osan 
testamentilla annetuista varoista. 

Jos testamentin saajalle jää vapaa harkintaoikeus varojen käytöstä, ne kohdistetaan eri 
maissa tehtävän kristillisen työn hyväksi.  

Mikäli sinulla tai testamentin tekijällä on kysymyksiä tähän liittyen, ota yhteys säätiön 
toimistoon, niin autamme mielellämme. Yhteystiedot löydät sivun lopusta. 

Käytännön syistä emme pääsääntöisesti voi vastaanottaa pelkkiä tavaralahjoituksia. 

Tavanomaisella koti-irtaimistolla ei nykyisin ole sellaista rahallista arvoa, joka ylittäisi 
myynnistä aiheutuvat kulut. 

Koti-irtaimistosta on tavallisesti paljon enemmän iloa läheisille ja sukulaisille ainakin 
tunnearvona. 

Luonnollisesti joillakin yksittäisillä esineillä saattaa olla selvästi niiden myyntikustannuksia 
suurempi rahallinen arvo. Tällöin pystymme muuttamaan esineet rahaksi ja ohjaamaan 
varat maailman lähetyksen hyväksi. 

 



 
 
Olennaista on, että testamentin tekijän perimmäinen tarkoitus auttaa eri maissa 
tehtävässä kristillisessä työssä  toteutuu.  

Olemme kiitollisia kaikille, jotka tavalla tai toisella haluavat tukea työtämme. Pyydämme 
kuitenkin ottamaan huomioon tässä ohjeistuksessa mainitut käytännön asiat.   

Ymmärrämme myös, että testamentin tekijöiden motiivit ja tarkoitusperät saattavat 
vaihdella. 

Testamentin tekijää voi tarvittaessa vielä pyytää pohtimaan asiaa Patmos Lähetyssäätiön 
kanssa. Testamentissa voidaan esimerkiksi mainita toissijainen testamentin saaja, jotta 
testamentin tekijän tahto toteutuisi myös siinä tapauksessa, ettei Patmos Lähetyssäätiö voi 
ottaa testamenttia vastaan. 

Kuulemme mielellämme testamentin tekijöistä, jotta voimme palvella heitä 
parhaiten. 

Meille on tärkeää voida kiittää ja tarjota parasta mahdollista palvelua työmme ystäville. 
Olemme iloisia, jos saamme tiedon testamenteista. Välitäthän tämän toivomuksen 
testamentin tekijälle. Uskomme, että näin myös hänen tahtonsa toteutuu parhaiten. 
 
Yhteystiedot:  
 
Pekka Haapasaari, hallintojohtaja, Patmos Lähetyssäätiö 
pekka.haapasaari@patmos.fi, 0400-989 901 

 

Patmos Lähetyssäätiö on vuonna 1971 perustettu, suomalaisin yksityisin lahjoitusvaroin 
toimiva, kirkkokunnallisesti sitoutumaton avustus- ja lähetysjärjestö. 
Testamenttilahjoitukset muodostavat tärkeän osan säätiön toiminnan rahoitusta. 

Työmme mottona on kahden käden evankeliumi. Se merkitsee lähetyskentillä ihmisten 
ajallisten ja hengellisten tarpeiden huomioon ottamista tuomalla hädänalaisille ajallista 
apua ja evankeliumia Jeesuksesta. Tällä hetkellä Patmos-työ tavoittaa apua ja 
evankeliumia tarvitsevat viidessä maanosassa:  Euroopassa, Aasiassa, Afrikassa, Etelä- 
ja Pohjois-Amerikassa.  

Patmoksen työn luovuttamattomia osa-alueita ovat Raamattu ja sen totuus (Johanneksen 
evankeliumi. 17:17), Israel (1. Mooseksen kirja. 12:3), lapset (Markuksen evankeliumi. 
10:14) ja evankelioimattomat kansat (Matteuksen evankeliumi. 24:14). 
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