
Kannattaisiko minun - ja miten - testamentata radiojäämistöni kerholle?
Jokaiselle meille tulee se viimeinen päivä joskus. Ennemmin tai myöhemmin.

Vähänkään pidempään aktiivisena olleella hamilla on ullakko, kaapit ja autotalli
täynnä radiotavaraa. Siellä taitaa olla se aikanaan rakennettu ensimmäinen 
lähetin, pitkään käytössä ollut Drake-line ja mieletön määrä erilaista 
komponenttia ja varaosaa. Puhumattakaan QSL-korteista ja isosta kasasta 
lokikirjoja.

Jotkut meistä ovat niin järjestelmällisiä, että ovat pikkuhiljaa turhaa tavaraa 
hävittäneet joko myymällä, lahjoittamalla tai viemällä kaatopaikalle. Mutta 
varmaan jokaisella on joskus ollut mielessä, mitä tälle kaikelle radiotavaralleni 
tapahtuu, kun se viimeinen päivä tulee – joillekin ehkä jopa yllättäen. 

Yleensä perheen radioamatööri on se mies ja yleensä, edelleen, leskeksi jäävä 
on vaimo. Tietääkö vaimosi, mitä aarteita Sinulla on kaapissasi? Tietävätkö 
lapset näistä, kun he haluavat heivata kaiken kaatopaikalle päästääkseen 
nopeasti tyhjentämään talon? Radiojäämistön kauppaaminen rigi tai laite 
kerrallaan saattaa olla asiaa tuntemattomalle perikunnalle liian kova haaste.

Jos olet vastuullinen radioamatööri, päätät jo eläessäsi, mitä laitteillesi 
tapahtuu. Toivomuksesi kannattaa kirjata paperille.

Sinulla on periaatteessa kolme eri vaihtoehtoa:
- tehdä ”minun viimeinen tahtoni”-asiakirja, jolla kerrot mitä 
haluat että radiojäämistöllesi tehdään, kun aika Sinut ottaa. 
”Viimeinen tahto” on harras toivomus, siis ohje omaisille. Sillä ei ole
virallisen testamentin asemaa mutta se on helppo tehdä. Sen, että 
se toteutetaan viimeisen tahdon mukaisesti, on kiinni perillisistä. 
Perillisille se on kuitenkin helppo asia toteuttaa.

- tehdä erityístestamentti, jolla testamenttaat radiojäämistösi 
esimerkiksi kerholle. Erityistestamentin voit tehdä, vaikka tekisit tai 
et tekisi muuta (yleis)testamenttia. Erityistestamentti on vahva 
asiakirja ja se tulee allekirjoituttaa (katso alla) samalla tavalla kuin 
tavallinen testamentti mutta se koskee vain radiojäämistöä. 
Erityistestamentin tarkoitus on juuri se, että muuhun perinnön-
jakoon puuttumatta testamenttaat radiojäämistösi, vaikkapa siis 
Kerholle. Kun perinnönjaon aika tulee, erityistestamentti toteutetaan
ensimmäisenä, ikään kuin kasan päältä jollei varsinaisessa 
testamentissa ole tästä poikkeavaa tahtoa.

- tehdä tavallinen testamentti, jossa joko luetteloit tai erikseen 
mainitset, mitä haluat että radiojäämistöllesi tehdään. Tavallisen 
testamentinkin tulee allekirjoituksellaan, ammatillaan ja 
osoitteellaan ym. vahvistaa kaksi esteetöntä henkilöä.

Kenelle radiojäämistö? 
Jos perheessäsi on muita radioamatöörejä, valinta lienee selvä. 
Mutta muuten kannattaa miettiä, olisiko oma kerhosi se, joka saa 
radiojäämistösi? Kerholla on varmaan myös asiantuntijoita, jotka 
takaavat että jäämistösi saa arvoisensa kohtelun.

Viimeisessä tahdossasi voit toki määrätä, että jäämistö käytetään 
vaikka nuorille lainalaitteiksi tai muuhun erityiskäyttöön. Voit myös 
vaikkapa esittää, että radiojäämistösi huutokaupataan ja 
myyntitulot jaetaan perikunnan ja kerhon kesken. Liian ankarilla 
ehdoilla vaikeutat kuitenkin perillisten toimintaa.

Kuinka yksityiskohtaisesti jäämistö pitää eritellä? 
Tämä onkin sitten jo hieman vaikeampi kysymys. Hyvin usein riittää
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erittelyksi: ”Kaikki radioamatööri- ja radiotoimintaan, elektroniseen 
rakenteluun ja harrastukseen liittyvät laitteet, antennit, 
syöttökaapelit, komponentit, työkalut, kirjallisuus, yhteyskortit ja 
lokikirjat sekä muu vastaava omaisuuteni, olkoot niiden ikä tai arvo 
mikä tahansa.”

Jos tavaraa ei ole paljoa tai se on sitä arvokkaampaa, voi tietenkin 
laatia listan tärkeimmistä laitteista ja liittää sen perään tuon edellä 
olevan lauseen kattamaan muu jäämistö.

Miten säilytän viimeisen tahtoni?
- Jos teet ”viimeinen tahtoni” -asiakirjan tai teet erityistestamentin, 
harkitse siinä tapauksessa, että toimitat siitä kopion oman Kerhosi 
puheenjohtajalle tai sihteerille. Koska kummassakin tapauksessa 
tahto käsittää vain radiojäämistösi, et siinä kerro ulkopuolisille 
mitään muusta omaisuudestasi. Alkuperäisen talletat kuten 
tavallisen testamentin.

- Jos teet erityis- tai tavallisen testamentin, kannattaa se kahden 
jäävittömän allekirjoituksen jälkeen viedä pankin tallelokeroon tai 
muuhun turvalliseen paikkaan. Jäävitön tarkoittaa, että todistajat 
eivät ole sinulle sukua ja allekirjoituksen lisäksi pitää merkitä 
henkilötunnus, osoite ja ammatti.

Mallit asiakirjoille
Ohessa löydät malliksi täytetyn ”viimeinen tahtoni”- ja ”erityistestamentti”-
asiakirjat *.pdf-muodossa.

www.oh3ac.fi/Malli_viimeinen_tahtoni.pdf
www.oh3ac.fi/Malli_erityistestamentti.pdf

Samat asiakirjat kuin myös tavallisen testamenttipohjan löydät seuraavista 
linkeistä ilman mallitäyttöä ja Word-muodossa, valmiina täytettäväksi:

www.oh3ac.fi/Lomake_viimeinen_tahtoni.doc
www.oh3ac.fi/Lomake_erityistestamentti.doc
www.oh3ac.fi/Lomake_testamenttipohja.pdf

<takaisin pääotsikoihin>

Alko kunnioitti Tapiota, OH6UBZ/mm; ”*” ja ”***”-Jallun-erikoisetiketillä
Altia Oyj on suomalainen pörssiyhtiö, joka mm valmistaa ja
markkinoi alkoholijuomia Suomessa ja Pohjoismaissa. Altia 
yllätti hyvien juomien ystävät ja purjehtijat tuomalla Alkon 
kauppoihin maaliskuussa ”Yhden tähden” ja ”Kolmen 
Tähden” Jaloviina-pulloja (siis Jallu-pulloja), joiden 
etiketissä oli hienosti huomioitu Tapio, OH6UBZ/mm.

Etiketissä lukee seuraavasti:
Matkakumppanina maailmalla. Jaloviina on 
nähnyt maailmaa ennenkin, mutta ei koskaan 
aiemmin tällaisella reissulla: valtameripurjehtija 
Tapio Lehtinen osallistuu yksinpurjehduskisaan 
maailman ympäri mukanaan tynnyrillinen 
Jaloviinaa karaistumassa tuulen tuiverruksessa 
ja suolaveden pärskeissä. Kotisatamaan 
palattuaan merillä kypsynyt jalojuoma 
pullotetaan.

Nosta malja hienoille reissuille ja seuraa 
seikkailua: tähtihetki.com
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