LAHJAKIRJA

KERÄYSLUPA: RA/2020/1016

Valtion vastinrahaan liittyvä varainhankinta 1.1.2021–30.6.2022.
Lahjoittaja
Osoite				
Hetu / y-tunnus		
Yhteyshenkilön nimi		
Puhelin				

Sähköposti

Lahja							

Lahjan saaja			

euroa

Lapin yliopisto		Y-tunnus

0292800-5			

PL 122, 96101 Rovaniemi
Yhteyshenkilö:			

Talousjohtaja Matti Honkala

Puhelin				

040 487 1016

Sähköposti: 			

matti.honkala@ulapland.fi

Lahjoitustili			

FI95 5645 0020 0027 47

Lahjan tarkoitus on tukea lahjan saajan yliopistolain 2 § mukaista toimintaa
(tutkimus, taiteellinen toiminta ja opetus).
Osoitan lahjoituksen:
Lapin yliopiston profilointirahastoon			

Yli 10.000 euron lahjoitus on mahdollista kohdentaa:
Kasvatustieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahastoon		
Oikeustieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahastoon		
Taiteiden opetuksen ja tutkimuksen rahastoon		
Yhteiskuntatieteiden opetuksen ja tutkimuksen rahastoon

Lahjoituksen julkisuus
Lahjoittaja sallii nimensä käyttämisen yliopiston tiedotuksessa

Kyllä 		

Ei

Lahjoittaja sallii lahjoituksensa määrän ja kohdentamisen
käyttämisen yliopiston tiedotuksessa					Kyllä 		Ei
			
Muut ehdot
Kaikki lahjoituksen ehdot on määritelty tässä lahjakirjassa.
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.
Hyväksyn, että lahjakirjaan sisältyvät henkilötietoni
luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle valtion

Kyllä 		

Ei

vastinrahoituskäsittelyä varten.
Lahjoitus maksetaan yliopiston tilille viimeistään 30.6.2022.
Kaikki lahjoituksia koskeva tiedot (lahjoittaja, määrä, kohdentaminen) ovat julkisuuslain
(621/1999) perusteella julkisia.

Päiväys ja allekirjoitukset
Paikka				

/

20		

Lahjoittaja:
Allekirjoitus			
							Nimenselvennys		
Lahjan saaja:
Allekirjoitus		
							Nimenselvennys			

Lahjakirja tulee täyttää ja toimittaa kaikista yli 1000 euron tai sitä suuremmasta lahjoituksista alla
olevaan osoitteeseen, ellei sitä luovuteta henkilökohtaisesti.
Lapin yliopisto/kirjaamo
PL 122
96101 Rovaniemi

								LIITELOMAKE LAHJAKIRJAAN
Lomake täytetään, mikäli lahjoitus halutaan jakaa useammalle tilikaudelle.

Lahjoittaja
Tilikausi		
Lahjoitussumma v. 2021			€
Lahjoitussumma v. 2022			€
Lahjoitussumma yhteensä			€
Yhteyshenkilön nimi
Puhelinnumero		
Sähköpostiosoite
Päiväys ja allekirjoitus

Ystävällisenä muistutuksena Lapin yliopisto lähettää lahjoittajalle kopion tästä liitelomakkeesta
vuosittain ennen tilikauden päättymistä, kuitenkin viimeistään ennen varainhankinnan
päättymispäivää 30.6.2022.
Keräyslupa: RA/2020/1016
Valtion vastinrahaan liittyvä varainhankinta 1.1.2021–30.6.2022.
Lahjoitustili: FI95 5645 0020 0027 47
Lahjan saaja: Lapin yliopisto, PL 122, 96101 Rovaniemi, Y-tunnus 0292800-5
Yhteyshenkilö: Talousjohtaja Matti Honkala, puh: 040 487 1016 tai
sähköposti: matti.honkala@ulapland.fi

