
Lahjakirja 

Lahjoituksen tarkoitus on tukea Tampereen yliopistona toimivan Tampereen korkeakoulusäätiön yliopistolain 2 §:n 
mukaista toimintaa. 

Lahjoittaja 
Lahjoittajan nimi Henkilötunnus / y-tunnus Puhelin 

Osoite Sähköposti 

Yhteyshenkilön nimi Puhelin Sähköposti 

Kohdennus 

☐ Osoitan lahjoituksen yliopiston toimintaan yleisesti

Mikäli lahjoituksesi on vähintään 10 000 euroa voit kohdentaa sen halutessasi jollekin seuraavista koulutusaloista. 
Voit jättää tämän kohdan myös tyhjäksi. 

☐ Humanistinen
☐ Kasvatustieteellinen ja opettajankoulutus
☐ Kauppatieteellinen
☐ Luonnontieteellinen
☐ Lääketieteiden

☐ Psykologian
☐ Taiteiden, teatteri
☐ Tekniikan
☐ Terveystieteiden
☐ Yhteiskuntatieteellinen

Tampereen yliopiston tilit Lahjakirjan toimitusosoite 
Nordea  

Danske Bank 

Osuuspankki 

Viite 

Fl24 1782 3000 0144 94 

Fl35 8214 5710 0216 21 

Fl26 5730 0820 8699 45 

Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot 

Tampereen yliopisto / 
Tampereen 
korkeakoulusäätiö sr 
Varainhankinta 
33014 Tampereen yliopisto 

Tietojen käyttö 
☐ Lahjoittaja sallii nimensä käyttämisen yliopiston viestinnässä
☐ Lahjoittaja sallii lahjoituksensa määrän käyttämisen yliopiston viestinnässä
☐ Lahjoittaja sallii lahjoituksensa kohdentamisen käyttämisen yliopiston viestinnässä
☐ Hyväksyn, että lahjakirjaan sisältyvät henkilötietoni luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion

vastinrahoituskäsittelyä varten

Muut ehdot 
Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. Lahjoittaja ei voi asettaa muita kuin tässä 
lahjakirjassa mainittuja lahjan tarkoitusta koskevia ehtoja. 
Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi yliopiston muiden varojen, 
mukaan luettuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Yliopisto päättää lahjoituksen käytöstä.   
Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden 
ratkaisee valtioneuvosto. Yliopisto kirjaa mahdollisen valtion vastinrahan pysyvästi yliopiston peruspääomaan. 
Yliopisto päättää peruspääoman tuoton käytöstä.  
Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella 
julkisia.  
Lahjoitus maksetaan yliopiston tilille viimeistään 30.6.2022.   

Lahjoittajan allekirjoitus 
Paikka ja aika Lahjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys Lahjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Lahjan saajan allekirjoitus 
Paikka ja aika Lahjan saajan allekirjoitus ja nimenselvennys 

sähköposti: donations.tau@tuni.fi 
puh. 029 45211     

  Keräysluvan numero RA/2020/566 

Lahjoituksen saaja 

Tampereen yliopisto / 
Tampereen korkeakoulusäätiö 
y-tunnus 2844561-8

Lahjoitettu summa (euroa) 
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