24.4.2017

SEURAKUNTAVALTUUTUS

SEURAKUNTAVALTUUTUS
Suomen Vapaakirkko

Siltä varalta, että 1) en voi myöhemmin sairauden, fyysisen
ja/tai psyykkisen toimintakyvyn heikentymisen tai muun
vastaavan syyn vuoksi ilmaista tahtoani ja/tai 2) kuolemani
varalta haluan ______________________ vapaaseurakunnan
huolehtivan jäljempänä mainituista toimenpiteistä.
(Ympyröi sopiva vaihtoehto tai molemmat)
1. Lisätietoja:

2. KOTONA ASUESSANI toivon, että seurakunnan taholta
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
luonani vieraillaan
minulle käydään antamassa Herran pyhä ehtoollinen
minua kuljetetaan seurakunnan tilaisuuksiin (jumalanpalvelukset, pienryhmät ym.)
kanssani sovitaan seurakuntani taloudelliseen kannattamiseen liittyvistä asioista
Muu:
3. Lisätietoja:

4. Toivon, että luonani vieraillaan
Merkitse vain yksi soikio.
kerran viikossa
joka toinen viikko
kerran kuukaudessa
Muu:
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1/5

24.4.2017

SEURAKUNTAVALTUUTUS

5. Toivon, että minulle käydään antamassa Herran pyhää ehtoollista
Merkitse vain yksi soikio.
kerran kuukaudessa
joka toinen kuukausi
kahdesti vuodessa
Muu:
6. Sen seurakunnan / henkilön yhteystiedot, jonka valtuutan hoitamaan seurakunnan taholta
asioitani (vierailut, ehtoollinen, kuljetukset, seurakunnan kannattaminen ym.)

7. SAIRAALAHOITOON, PALVELUKOTIIN, VANHAINKOTIIN TMS. LAITOKSEEN
SIIRRYTTYÄNI velvoitan/määrään, että hoitolaitoksen edustajan on ilmoitettava laitokseen
saapumisestani ________________________ vapaaseurakunnalle _____ vuorokauden
kuluessa. Seurakuntani /valtuuttamani henkilön yhteystiedot:

8. SAIRAALASSA, PALVELUKODISSA, VANHAINKODISSA TMS. LAITOKSESSA
asuessani/ollessani toivon, että seurakunnan taholta
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
luonani vieraillaan
minulle käydään antamassa Herran pyhä ehtoollinen
minua kuljetetaan seurakunnan tilaisuuksiin (jumalanpalvelukset, pienryhmät yms.)
kanssani sovitaan seurakuntani kannattamiseen liittyvistä asioista
Muu:
9. Toivon, että luonani vieraillaan laitoksessa
Merkitse vain yksi soikio.
kerran viikossa
joka toinen viikko
kerran kuukaudessa
Muu:
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10. Toivon, että minulle käydään antamassa Herran pyhää ehtoollista laitoksessa
Merkitse vain yksi soikio.
kerran kuukaudessa
joka toinen kuukausi
kahdesti vuodessa
Muu:
11. Varojeni käyttäminen kuljettamiseeni seurakunnan tilaisuuksiin / toimintoihin
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Määrään, että varojani saa käyttää kuljettamiseeni seurakunnan tilaisuuksiin/toimintoihin
(esim. taksi)
Muu:
12. KUOLEMANI VARALTA TOIVON, ETTÄ SEURAKUNTANI HUOLEHTII
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
arkkuhautauksesta
tuhkauksesta
kuolinilmoituksen laittamisesta _________________________ lehteen
siunaustoimituksen hoitamisesta
hautaamisesta ____________________________ hautausmaahan
muistotilaisuuden järjestämisestä ________________________:ssa
muistotilaisuuden tarjoilusta
osallistumisesta perunkirjoitukseeni
Muu:
13. Sen seurakunnan/henkilön yhteystiedot, jonka valtuutan hoitamaan seurakunnan taholta
asioitani (siunaus, muistotilaisuus, perunkirjoitus ym.)

14. Toiveet siunaustilaisuudestani (esim. laulut, virret, kutsuvieraat):
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15. Toiveet muistotilaisuudestani (esim. järjestäjä, paikka, tarjoilut, koristelut):

16. Lisäksi toivon, että otetaan huomioon seuraavat asiat:

Tämä seurakuntavaltuutus on laadittu kolmena samanlaisena
kappaleena: kappaleet ovat 1) minun hallussani, 2)
seurakuntani toimistossa ja 3)
omaisellani/sukulaisellani/ystävälläni, joka huolehtii
seurakuntavaltuutuksen toimittamisesta minua hoitavaan
sairaalaan, palvelukotiin, vanhainkotiin ym. laitokseen.
17. Valtuuttamani henkilön yhteystiedot:

18. Lisäksi ilmoitan, että olen laatinut seuraavat asiakirjat:
Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot.
Edunvalvontavaltuutus
Hoitotestamentti
Testamentti
Muu:
19. Em. asiakirjojen vastuuhenkilöt ja yhteystiedot:
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20. Seurakuntavaltuuttajan allekirjoitus ja
henkilötunnus

Seurakuntavaltuutuksen laatimiseen varta vasten kutsuttuina
ja yhtä aikaa läsnä olevina todistajina vakuutamme, että
____________________________(valtuuttajan nimi), jonka
hyvin tunnemme ja jonka henkilöllisyyden olemme todenneet,
on omakätisesti allekirjoittanut tämän seurakuntavaltuutuksen.
Hän on ilmaissut sen vakaaksi tahdokseen terveellä ja täydellä
ymmärryksellä ja käsittäen täysin sen merkityksen.
Paikka ja aika:
____________________________ssa

_______ / _______ 20_____

21. Kaksi esteetöntä todistajaa (ei seurakunnan työntekijä tai vanhimmiston jäsen):
Allekirjoitus, syntymäaika, nimenselvennys.

Palvelun tarjoaa
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