


Oronmyllystä Jumalan myllyksi 

Oronmyllyn  toiminta alkoi vuonna 1962, jolloin Aate-Pekka Anttonen ja puo-
lisonsa  lahjoittivat  vanhan myllyn tuntumassa sijaitsevan luonnonkauniin 
paikan evankeliumin eteenpäin viemistä varten. 

Oronmylly sai patoamis- ja myllynpyörittämisluvan Ruotsin vallan aikana n. 
vuonna 1650 kuningatar Kristiinalta. Pitkäsen ja Anttosen suvut pyörittivät 
myllyä täällä yli 100 vuoden ajan. Isännät tulivat hyvinkin pitkien matkojen 
takaa myllylle jyväsäkkeineen ja lähtivät hyvät jauhot ja ryynit mukanaan ko-
timatkalle. 

Oron virta lähtee muutaman sadan metrin päässä olevasta Heralammesta, jo-
hon ei laske mikään näkyvä joki. Vesi pulppuaa lammen pohjassa olevista 
lähteistä. 

Jeesus puhuu elävästä vedestä Jumalan vertauskuvana. Elävä vesi on lähde-
vettä, pulppuavaa vettä, liikkeessä olevaa vettä, joka kumpuaa esiin ilman, 
että kukaan pystyy säätelemään sen määrää ja voimaa. 

Oronmylly toimi vuosina 1962 – 2016 Kansan Raamattuseuran säätiön sr 
omistuksesssa  ja siirtyi vuoden 2017 alusta uuden säätiön, Oronmyllysäätiö sr 
omistukseen. Uusi säätiö jatkaa jo 55-vuotiasta toimintaa Oronmyllyn evanke-
lioimistyönäyn toteuttajana  eri ikäisten ihmisten parissa.  
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Elävän veden virrat 

Jeesus osoittaa samarialaiselle naiselle ja opetuslapsilleen, 
miten hänen antamansa  vesi on elävää vettä, eikä sitä juo-
va ole koskaan janoissaan.  Lisäksi sen veden vaikutukses-
ta syntyy ihmisessä lähde, joka pulppuaa iankaikkisen elä-
män  vettä. Näillä sanoilla, Jeesus osoitti, että uskovan ih-
misen elämässä , hänen sisimmästään ”kumpuavat elävän 
veden virrat”.  

Näemme ympärillämme  tämän ajallisen elämän katoavaisuuden, Myös omaa 
ja läheistemme elämää se kohtaa ennemmin tai myöhemmin.  Olemmeko poh-
tineet, että voisiko meidän ratkaisuillamme vielä eläessämme, olla myöntei-
nen vaikutus jonkun toisen ihmisen elämään meidän jälkeemmekin.  Voisim-
meko  olla  ”elävän veden lähteinä” ja synnyttämässä uutta elämää oman ai-
kamme jälkeen. Tähän  välineenä voi olla  Oronmyllysäätiö, joka ylläpitää 
Oronmyllyn loma ja –kurssikeskusta Parikkalan Särkisalmella. Tämä elävän 
veden esillä pitäminen on ollut Oronmyllyn tehtävä alusta alkaen. Vaikka 
omistussuhteet Oronmyllyllä ovat muuttuneet, tehtävä on pysynyt muuttumat-
tomana.   Tukemalla Oronmyllynsäätiön työtä lahjoitusten tai testamentin 
kautta,  voit olla auttamassa, että nuo ”elävän veden virrat” pysyvät virtaavina 
tulevaisuudessakin ja mahdollisimman moni ihminen voisi tulla tuon  ”elävän 
veden lähteelle”.  

Yleishyödyllisyytemme Säätiönä takaa sen, että meille testamentattu tai lah-
joitettu omaisuus menee kulujen vähentämisen jälkeen kokonaisuudessaan 
Oronmyllysäätiön evankeliointityön tukemiseen.  

Testamentti on väline joka mahdollistaa perinnön ohjautumisen sellaiselle ta-
holle, joka ei kuulu lakimääräiseen perimysjärjestykseen ja kerran laadittua 
testamenttia voi myös muuttaa. Siksi on tärkeää, että kaikki tehdään oikein 
alusta alkaen. Kaikissa lahjoitus ja testamentti asioissa autamme mielelläm-
me! 

Ota yhteyttä.     

Jouko Siitonen,  Oronmyllysäätiön hallituksen varapuheenjohtaja     

 
 



Mitä testamentilla ja testamenttilahjoituksella  tarkoitetaan?  

A. Testamentti eli jälkisäädös on tahdonilmaisu, jolla määrätään kuka saa 
testamentintekijän omaisuuden tämän kuoleman jälkeen. Testamentin 
tekijällä on siis oltava selkeä oma tahto, mitä hän haluaa omaisuudellaan 
tehdä. Testamentti voidaankin julistaa pätemättömäksi, jos testamentin 
tekijä on pakotettu tai huijattu tekemään testamentti. Jotta testamentti 
olisi muodollisesti pätevä ja toteuttamiskelpoinen, on testamenttia tehtä-
essä otettava tarkasti huomioon lain vaatimat määräykset.  

B. Testamenttilahjoitus tarkoittaa, että voit osoittaa testamentista pienen tai 
suuren osuuden yleishyödylliselle järjestölle verovapaasti. Testamentti-
lahjoitus voi olla esimerkiksi yleistestamentti eli sisältää kaiken  omai-
suuden, olkoon se minkä nimistä tai laatuista tahansa. Osuus rahavarois-
ta tai koko omaisuudesta (esimerkiksi 25 %) Legaatti eli omaisuuserä 
tarkoittaa esimerkiksi asunto-osaketta tai kiinteistöä, tiettyä summaa ra-
haa tai arvokasta esinettä. 

 

Kuka saa tehdä testamentin? 

Henkilö, joka on täyttänyt kahdeksantoista (18) vuotta, saa testamentilla 
määrätä omaisuudestaan. Testamentin saa tehdä nuorempikin, jos hän 
on tai on ollut naimisissa. Viisitoista (15) vuotta täyttänyt saa tehdä tes-
tamentin siitä omaisuudesta, jonka hän on ansainnut omalla työllään. 
Tekijän tulee olla oikeustoimikelpoinen ja ymmärtää testamentin teon 
merkitys. 

 

Perimisjärjestys  

Kaksi perillisryhmää ovat:  
Ensisijainen perillisryhmä: Rintaperilliset ja heidän lapsensa 
 – mikäli heitä ei ole, 
Toinen perillisryhmä: vanhemmat, sisarukset, heidän jälkeläisensä, 
isovanhemmat sedät, enot ja tädit. 
Serkut eivät ole perillisasemassa. Ellei vainajalla ole serkkua läheisem-
piä perillisiä, perintö menee valtiolle.  
Lesken erityisasema: Jos vainajalla on rintaperillisiä, puoliso ei saa 
lainkaan perillisasemaa. Leskellä on kuitenkin hallintaoikeus puolisoi-
den yhteiseen kotiin ja oikeus pitää kuolinpesä jakamattomana, elleivät 
rintaperilliset vaadi jakoa. 

 

 



Testamentti tehdään kirjallisesti 

Testamentti on tehtävä kirjallisesti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa 
läsnä. Kun testamentintekijä on allekirjoittanut testamentin tai tunnusta-
nut siinä olevan allekirjoituksensa, todistajien on todistettava testamentti 
nimikirjoituksellaan. Heidän on tiedettävä, että kyseinen asiakirja on 
testamentti. Testamentintekijä saa kuitenkin päättää, tahtooko hän il-
moittaa heille testamenttinsa sisällön. Todistajien on merkittävä nimikir-
joituksensa oheen ammattinsa ja asuinpaikkansa sekä todistamisen paik-
ka ja aika.  

Poikkeustilanteissa voidaan laatia hätätilatestamentti, josta löytyy tar-
kempia säädöksiä laissa.  

  

Kuka kelpaa todistajaksi? 

Todistajaksi kelpaa henkilö, joka on yli 15-vuotias ja kykenevä käsittä-
mään testamentin merkityksen sekä arvioimaan testamentin tekijän hen-
kisen tilan. Todistaja ei voi olla testamentin tekijän perheenjäsen, muu 
lähisukulainen tai avioliiton kautta sukuun kuuluva henkilö, kuten anop-
pi tai lapsipuoli. Mikäli testamentissa halutaan lahjoittaa omaisuutta jol-
lekin yhteisölle, ei tämän yhteisön hallituksen jäsen voi toimia testamen-
tin todistajana. Todistajana ei voi toimia siinäkään tapauksessa, jos 
omaisuutta määrätään todistajalle itselleen tai hänen puolisolleen. 

 

Miten pitkälle ulottuvia määräyksiä testamentissa saa antaa? 

Testamentissa voi määrätä, kuka saa testamentatun omaisuuden ensim-
mäisen vastaanottajan jälkeen. Tällaiset ensisijaiset ja toissijaiset mää-
räykset tulevat kysymykseen varsinkin keskinäisissä testamenteissa.  

Esimerkiksi puolisot voivat määrätä, että heidän omaisuutensa jää sille, 
joka elää kauemmin. Toissijaismääräyksessä puolisot ilmoittavat, kuka 
saa molempien omaisuuden sen jälkeen, kun kumpikin on kuollut. 

 

Yleistestamentti ja erityisjälkisäädös   

Yleistestamentissa saajan oikeutta saada omaisuutta ei ole määrätty yk-
sityiskohtaisesti vaan suhteellisesti. Erityisjälkisäädöksessä eli legaatissa 
saajalle on määrätty jokin tietty esine, osakesalkku tai rahamäärä. Eri-
tyisjälkisäädös on täytettävä jakamattomasta pesästä. Testamentissa voi-
daan esimerkiksi määrätä, että Oronmylly sr:lle on annettava 50 000 eu-
roa. Tämä velvoite on suoritettava ennen kuolinpesän jakamista. 



Voiko testamentin purkaa tai muuttaa? 

Testamentin lisäys tai muutos on tehtävä samalla tavalla kuin testament-
ti. Testamentin tekstiä ei pidä mennä myöhemmin korjaamaan, vaan 
muutokseen tai lisäykseen nähden on noudatettava kaikkea sitä, mitä 
testamentin tekemisestä on säädetty. Testamentin tekijä voi koska tahan-
sa purkaa testamentin. Kun testamentti peruutetaan tekemättä uutta tes-
tamenttia, laissa määrätty perimisjärjestys palaa voimaan. Peruuttami-
sessa voidaan käyttää erilaisia menettelytapoja. Testamentti voidaan pe-
ruuttaa siinä järjestyksessä kuin testamentin tekemisestä on säädetty eli 
kirjallisesti kahden todistajan läsnä ollessa. Lisäksi peruuttaminen voi-
daan tehdä polttamalla tai repimällä asiakirja. Mikäli testamentissa on 
määrätty jokin esine tietylle testamentin saajalle, mutta testamentin teki-
jä myy tai luovuttaa esineen itseltään pois, tuo testamenttimääräys pe-
ruuntuu. Lupaus olla peruuttamatta testamenttia ei ole sitova. 

 

Mitä tarkoittaa vapautus perintöverosta? 

Testamenttilahjoitus on vapaa perintöverosta, kun lahjoitus kohdistuu 
yleishyödylliseen yhteisöön, esimerkiksi Oronmyllysäätiö sr on vapau-
tettu perintöverosta. Näin ollen Oronmyllysäätiölle testamentilla määrät-
ty omaisuus menee kulujen jälkeen Oronmyllyn työn tukemiseen. 

 

Voiko henkivakuutus toimia vaihtoehtona testamentin  
tekemiselle? 

Henkivakuutus voi toimia vaihtoehtona testamentille. Vakuutuksenotta-
jalla on oikeus määrätä taho, jolla vakuutuksenottajan tai vakuutetun 
sijasta on oikeus henkilövakuutuksesta suoritettavaan korvaukseen. 
Edunsaajana voi olla esimerkiksi läheinen tai järjestö. 

 

Testamentin säilytys  

Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena 
kappaleena, tai ottaa kopio, joita säilytetään eri paikoissa, esim. pankki-
lokerossa ja kotona tai antaa kopio Oronmyllyn kassakaappiin säilytettä-
väksi..  

 

 



Apua testamentin laatimiseen  

Jos testamentti sisältää monimutkaisia määräyksiä tai sen tekijä haluaa 
muutoin apua sen laatimiseen, on parasta kääntyä asianajajan tai oman 
pankin puoleen.. Testamentteja koskeva lakiteksti on perintökaaren lu-
vuissa 9-16 Suomen Laki I:n osastossa Si 235.  

 

Esimerkkejä testamenteista  

Seuraavassa esitellään kaksi asiakirjaluonnosta esimerkkeinä siitä, min-
kälaisia asioita testamentteihin otetaan tai voidaan ottaa. Mallin lainaa-
minen sellaisenaan ei kuitenkaan monessa tapauksessa ole viisasta.  

Kun käytetään juridisia termejä, niiden merkitys on syytä tarkistaa. Esi-
merkiksi käsite irtain omaisuus on hyvin laaja. Siihen kuuluvat mm. 
vuokramaalla olevat rakennukset, arvopaperit, pankkitilit ja raha. Myös 
asunto-osakkeet ovat irtainta omaisuutta. Mikäli käytetään ilmaisua kä-
teisvarat ilman lisätäsmennystä, voi jäädä epäselväksi, tarkoittaako tes-
tamentintekijä niillä myös pankkitilejä.  

Esimerkkeinä olevat testamentit ovat ohjeellisia ja niiden pohjalta testa-
mentin tekoa suunnitteleva henkilö voi miettiä, mitä kaikkea omaan tes-
tamenttiinsa haluaa sisällyttää. On kuitenkin aina suositeltavaa turvautua 
lakimiehen apuun, kun varsinainen testamentin laadinta on ajankohtai-
nen.  

Oronmyllysäätiön virallinen nimi on Oronmyllysäätiö sr, mikä on otet-
tava huomioon testamenttia laadittaessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTAMENTTI  (Malli 1) 

  

TEKIJÄ Yrittäjä Erkki Ensio Niemi, Kaartilantie  2, 53100 Lappeenranta  

TESTAMENTTIMÄÄRÄYS  

Ilmoitan täten viimeisenä tahtonani ja testamenttinani, että kaikki omaisuute-
ni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, on kuolemani jälkeen an-
nettava Oronmyllysäätiö sr:lle.  

Lappeenrannassa  15.marraskuuta  2017 

Erkki Ensio Niemi, yrittäjä, Lappeenranta 

 

 

 

 

TODISTUS  

Vartavasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnä olevina ja esteettöminä todistam-
me, että yrittäjä Erkki Ensio Niemi, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, on 
tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoitta-
nut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä 
että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.  

Lappeenrannassa 15. marraskuuta 2017  

 

Liisa Elli Autio, Sihteeri Lappeenranta   

Raimo Johannes Kurki, Toimitusjohtaja, Imatra 

 

 

 

 

 

 

 



TESTAMENTTI   (Malli 2) 

 

TEKIJÄ Toimistosihteeri  Enni Elli Kataja (15111945-2222) Talokatu A 1, 
00100 Helsinki  

 

TESTAMENTTIMÄÄRÄYS  

Minä allekirjoittanut Enni Elli Kataja ilmoitan viimeisenä tahtonani ja testa-
menttinani olevan, että omaisuuteni on kuolemani jälkeen jaettava seuraavalla 
tavalla:  

1. Huoneiston Talokatu 1 A 1, 00100 Helsinki, omistukseen oikeuttavat osak-
keet ja irtaimisto annetaan Oronmyllysäätiö sr:lle käytettäväksi heidän toimin-
tansa tukemiseen.  

2. Kaikki muu omaisuuteni, olkoonpa se minkä nimistä tai laatuista tahansa, 
on annettava perimysjärjestyksen mukaiseen jakoon.  

Tätä testamenttia on laadittu kaksi allekirjoitettua kappaletta, joista toinen säi-
lytetään Oronmyllysäätiön  toimiston kassakaapissa  Parikkalassa.  

Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 2017  

Enni Elli Kataja, Toimistosihteeri, Helsinki  

   

 

 

TODISTUS  

Varta vasten kutsuttuina ja yhtä aikaa läsnäolevina ja esteettöminä todistam-
me, että toimistosihteeri Enni Elli Kataja, jonka henkilökohtaisesti tunnemme, 
on tänään terveellä ja täydellä ymmärryksellä sekä vapaasta tahdostaan ilmoit-
tanut edellä olevan sisältävän hänen viimeisen tahtonsa ja testamenttinsa sekä 
että hän samalla on tänään testamenttinsa omakätisesti allekirjoittanut.  

 

Helsingissä 15. päivänä marraskuuta 2017  

Jaana Annikki Kailio, toimistosihteeri  Helsinki  

 

 



TIIVISTETTYÄ TIETOA TESTAMENTIN TEKOON  

1. Luetteloi omaisuutesi ja eri omaisuuslajit. 

2. Kirjaa ylös selkeästi ja yksityiskohtaisesti, kuinka haluat omaisuutesi 
jaettavan. 

3. On hyvä turvautua testamentin teossa asiantuntijan apuun, jotta testa-
mentti täyttää kaikki sille asetetut muotovaatimukset. Oronmyllysäätiö 
voi auttaa sinua löytämään  sinulle sopivan lakimiehen tai muun asian-
tuntijan.  

4. Jos sinulla on omia perinnönsaajia tai sukulaisia, joille haluat  perintöäsi 
jaettavan, kirjaa heidän nimet ylös ja myös heidän henkilötietonsa ja 
sukulaisuussuhteesi heihin. Jos teet testamenttia Oronmyllysäätiölle, 
kerro, jos haluat kohdentaa lahjoituksen jollekin tietylle toiminnan osa-
alueelle, esim. varattomien lähimmäisten mahdollisuuteen osallistua toi-
mintaan tai haluat kohdistaa varat  kiinteistöjen korjaukseen tai yleisesti 
Oronmyllyn työhön. 

5. Kirjaa testamentin alkuun  tiedoiksesi koko nimesi, henkilötunnuksesi, 
ammattisi ja kotiosoitteesi.  

6. Testamentissa voit myös auttaa jälkeen jääviä kertomalla, mitä haluat 
hautajaisjärjestelyiltä, hautaustavalta, haudan hoidolta, hoidon kestolta 
sekä hautakiven tekstiltä. 

7. Allekirjoita testamentti kahden todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. To-
distajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti ja allekirjoitettava 
testamentin todistuslausuma. Heidän ei tarvitse nähdä testamentin sisäl-
töä. Todistajien allekirjoituksen alla on tärkeää olla heidän nimenselven-
nyksensä, ammattinsa ja kotikuntansa. 

8. Tee testamentista yksi tai kaksi alkuperäistä kappaletta ja ota siitä kopio. 
Alkuperäinen kappale kannattaa tallentaa pankin säilytysjärjestelmään, 
ja toisen alkuperäisen tai kopin voi antaa esim. Oronmyllyn kassakaap-
piin säilytettäväksi. 

9. Halutessasi voit antaa lisäksi tiedon testamentista jollekin luotettavalle 
taholle. 



 




