
TESTAMENTTIKAAVA A 
- yleiskaava

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  A

TESTAMENTTI
Minä                                                   (                          )
             ( testament in teki jän nimi  ja  henki lötunnus)  

ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani
jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:

1._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                
    (testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus) 

____________________________________________________
    (testamentin tekijän ammatti ja kotipaikka) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

 _____________________________________________, jonka henkilökohtaisesti tunnemme,
         (testamentin tekijän nimi)            

on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla
kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut

_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 
_________________________________             ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)



TESTAMENTTIKAAVA B
- Kylväjä yhtenä erityistestamentin saajana

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  B

TESTAMENTTI
Minä                                                   (                          )
             ( testament in teki jän nimi  ja  henki lötunnus)  

ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani
jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:

1._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle on annettava
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on
annettava ____________________________________________________________________

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                
    (testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus) 

____________________________________________________
    (testamentin tekijän ammatti ja kotipaikka) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

 _____________________________________________, jonka henkilökohtaisesti tunnemme.
         (testamentin tekijän nimi)            

on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla
kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut

_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 
_________________________________             ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)



TESTAMENTTIKAAVA C
- Kylväjä yleistestamentin saajana

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  C

TESTAMENTTI
Minä                                                   (                          )
             ( testament in teki jän nimi  ja  henki lötunnus)  

ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että omaisuuteni on kuolemani
jälkeen jaettava seuraavalla tavalla:

1._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________   
2._____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on
annettava Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle.

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                
    (testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus) 

____________________________________________________
    (testamentin tekijän ammatti ja kotipaikka) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

 _____________________________________________, jonka henkilökohtaisesti tunnemme,
         (testamentin tekijän nimi)            

on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla
kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut

_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 
_________________________________             ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)



TESTAMENTTIKAAVA D
- Kylväjä ainoana testamentin saajana

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  D

TESTAMENTTI
Minä                                                   (                          )
             ( testament in teki jän nimi  ja  henki lötunnus)  

ilmoitan täten viimeisen tahtoni ja testamenttini olevan, että kaikki omaisuuteni,
olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen annettava
täydellä omistusoikeudella Lähetysyhdistys Kylväjä ry:lle.

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                
    (testamentin tekijän omakätinen allekirjoitus) 

____________________________________________________
    (testamentin tekijän ammatti ja kotipaikka) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että

 _____________________________________________, jonka henkilökohtaisesti tunnemme,
         (testamentin tekijän nimi)            

on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmaissut edellä
olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä että hän samalla
kertaa on tämän testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut. 

Paikka ja aika edellä mainitut

_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 

________________________________              ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)



TESTAMENTTIKAAVA E
- keskinäinen omistusoikeustestamentti

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  E

TESTAMENTTI
Me al lekir jo i t taneet  

                                                  (                          )  ja

                                                   (                          )  ja
          ( testament in teki jä in nimet  ja  henki lötunnukset )   

ilmoitamme viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että toisen meistä kuoltua
eloon jäänyt saa täyden omistusoikeuden kaikkeen ensiksi kuolleen omaisuuteen,
olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, sekä että viimeksi eläneen kuoltua
omaisuutemme on jaettava seuraavalla tavalla:
1. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                                         
            (testamentin tekijäin omakätiset allekirjoitukset) 

______________________________         ________________________________
______________________________         ________________________________
                  (testamentin tekijäin ammatit ja kotipaikat) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että
 ____________________________    ja      _________________________________
                            (testamentin tekijäin nimet) 

jonka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä
vapaasta tahdostaan ilmaisseet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja
testamenttinsa sekä että he samalla kertaa ovat tämän testamenttinsa omakätisesti
allekirjoittaneet.

Paikka ja aika edellä mainitut
_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 
________________________________              ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)



TESTAMENTTIKAAVA F
- keskinäinen hallintaoikeustestamentti

KYLVAJA.FI TESTAMENTTI  F

TESTAMENTTI
Me al lekir jo i t taneet  

                                                  (                          )  ja

                                                  (                          )  ja
          ( testament in teki jä in nimet  ja  henki lötunnukset )   

ilmoitamme viimeisen tahtomme ja testamenttimme olevan, että kuolemamme jälkeen
omaisuutemme on jaettava seuraavalla tavalla:
1. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
kuitenkin niin, että toisen meistä kuoltua eloon jäänyt saa elinikäisenhallinta- ja
käyttöoikeuden tilintekovelvollisuudetta ensiksi kuolleen omaisuuteen, olkoonpa se
minkä nimistä tai laatuista tahansa. 

_________________ssa ____________kuun _____ päivänä 20_______

                                                                                                         
            (testamentin tekijäin omakätiset allekirjoitukset) 

______________________________         ________________________________
______________________________         ________________________________
                  (testamentin tekijäin ammatit ja kotipaikat) 

Varta vasten kutsuttuina ja yhtaikaa läsnä olevina todistamme täten, että
 ____________________________    ja      _________________________________
                            (testamentin tekijäin nimet) 

jonka henkilökohtaisesti tunnemme, ovat tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä
vapaasta tahdostaan ilmaisseet edellä olevan sisältävän heidän viimeisen tahtonsa ja
testamenttinsa sekä että he samalla kertaa ovat tämän testamenttinsa omakätisesti
allekirjoittaneet.

Paikka ja aika edellä mainitut
_________________________________             ____________________________   
     (todistajan allekirjoitus)                          (todistajan allekirjoitus) 
________________________________               ____________________________ 
 (todistajan ammatti ja kotipaikka)            (todistajan ammatti ja kotipaikka)


