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Lahjan saaja
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Y-tunnus 1015428-1
Rahankeräyslupa nro RA/2019/1178 (Poliisihallitus myöntänyt 23.12.2019), lupa on voimassa 
1.1.2020-31.12.2023 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.
 
Ammattikorkeakoulun yhteyshenkilö: 
Markku Lahtinen, rehtori/toimitusjohtaja, markku.lahtinen@tuni.fi, +358 50 524 6525 

 
 
Lahjoitus 

Lahjoitussumma (euroa)  

 
 
Lahjoittaja 

 

Lahjoittajan nimi  

 Henkilötunnus/ Y-tunnus  

Osoite  

Yhteyshenkilö  

Puhelin  

Sähköposti  

 
Lahjan tarkoitus 
Lahjan tarkoitus on tukea lahjan saavan ammattikorkeakoulun ammattikorkeakoululain (932/2014)                     
4 §:n mukaisten tehtävien hoitamista. Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoa. 

 

Osoitan lahjoituksen TAMK:n toimintaan yleisesti.  

TAI 
Osoitan lahjoituksen koulutusalalle: 

 
humanistinen ja kasvatusala 

 
kulttuuriala 

 
 yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala 

 
 luonnonvara- ja ympäristöala 

 
 matkailu-, ravitsemis- ja talousala 

 
 sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala 

 
 tekniikan ja liikenteen ala

             [Keräysluvan nro RA/2019/1178]
 
 



 Lahjakirja 2 (2) 
  
   

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU OY 

Kuntokatu 3, 33520 Tampere  |  www.tuni.fi  |  p. 0294 5222  |  Y 1015428-1 

 

 

 
 

  Pankkiyhteys 
Lahjoitus tehdään Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n tilille: 
IBAN: FI39 1732 3000 0226 88 
BIC: NDEAFIHH 
Viesti: Lahjoittajan nimi 

 
Lahjakirjan toimittaminen 
Lahjakirja tulee toimittaa osoitteeseen: 
 
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy 
Taloustoimisto/ varainhankinta 
Kuntokatu 3 
33520 TAMPERE 

 
 

Muut ehdot 
Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa. Lahjoitus on vastikkeeton. Lahjoitukseen 
ei liity purkavaa ehtoa eikä ehtoa, joka sitoisi ammattikorkeakoulun muiden varojen, mukaan luet-
tuna mahdollinen valtion vastinraha, käyttöä. Ammattikorkeakoulu päättää lahjoituksen käytöstä.  

 

Lahjoittaja sallii nimensä käyttämisen TAMKin tiedotuksessa  Kyllä  / Ei  
 
Lahjoittaja sallii lahjoituksensa määrän ja kohdentamisen 
käyttämisen TAMKin tiedotuksessa    Kyllä  / Ei  
 
Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat 
ammattikorkeakoululain 21 §:n ja julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia. 
 
Lahjoitus maksetaan Tampereen ammattikorkeakoulun tilille viimeistään 31.12.2023.

 
 
 
Allekirjoitukset 
 
 

 
Paikka ja aika   Lahjoittajan allekirjoitus ja nimenselvennys 
 
 
 
 
Paikka ja aika  Lahjan saajan allekirjoitus 
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