
Lahjoitamme tällä lahjakirjalla 
________________________________________

 euroa Åbo Akademille.

Lahjoittajan nimi

Yhteyshenkilön nimi

Osoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelinnumero Sähköpostiosoite Y-tunnus

LAHJAN SAAJA

Åbo Akademi 
Y-tunnus 0246312-1 
Tuomiokirkkotori 3, 20500 TURKU

Puh: 02-215 4824 
S-posti: varainhankinta@abo.fi 

PANKKIYHTEYS

Aktia:
FI79 4055 0012 1616 71
BIC: HELSFIHH
Danske Bank:
FI96 8119 9710 0166 03
BIC: DABAFIHH
Nordea:
FI29 1733 3000 0105 00
BIC: NDEAFIHH

OP/Pohjola:
FI07 5000 0120 3248 18
BIC: OKOYFIHH 
Handelsbanken:
FI80 3131 1001 4466 85
BIC: HANDFIHH
Ålandsbanken:
FI07 6601 0010 2436 16
BIC: AABAFI22

Lahjoituksen voi maksaa yhdessä 
tai useammassa erässä 30.6.2017 
mennessä.

Päivämäärä: Summa:

Viestiksi: Lahjoittajan nimi ja yhteystiedot sekä 
lahjoituksen tarkoitus (ÅA 100-juhlavuosirahasto 
ja vähintään 10 000 euron lahjoitusten kohdalla 
mahdollinen koulutusalakohdennus).

LAHJAN TARKOITUS

Lahjan tarkoitus on tukea Åbo Akademin yliopistolain 2 § mukaista toimintaa (tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaiku-
tusta). Lahjoitus kirjataan ÅA 100-juhlavuosirahastoon.      

Osoitamme lahjoituksemme yliopiston toimintaan yleisesti.

Kohdennamme 10 000 euroa tai sitä suuremman
lahjoituksemme  seuraavalle Åbo Akademin koulutusalalle: 

Lahjaan ei sisälly sen tarkoitusta koskevia muita ehtoja.

Kauppatieteellinen ala
Humanistinen ala

Terveystieteiden ala
Oikeustieteellinen ala
Farmasian ala
Luonnontieteellinen ala

Kasvatustieteellinen ala ja 
opettajankoulutus
Psykologian ala
Yhteiskuntatieteellinen ala
Teknillistieteellinen ala
Teologian ala

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 vastinra-
ha, käyttöä. Yliopisto päättää lahjoituksen käytöstä.

Lahjoitukseen voi liittyä valtion vastinraha, joka voi olla kolminkertainen 
lahjoituksen arvoon nähden tai sitä pienempi. Lahjoittaja on tietoinen siitä, että 
lahjoituksen vastinrahakelpoisuuden ratkaisee valtioneuvosto. Yliopisto kirjaa 
mahdollisen valtion vastinrahan pysyvästi yliopiston peruspääomaan. Yliopisto 
päättää peruspääoman tuoton käytöstä.

Yliopiston tehtävät perustuvat yliopistolakiin 558/2009.

JULKISUUS

Lahjoittajan nimi sekä lahjoituksen summa ja tarkoitus 
saavat näkyä yliopiston viestinnässä.

Lahjoittajan nimi ja lahjoituksen tarkoitus saavat näkyä 
yliopiston viestinnässä.

Lahjoittajan nimi saa näkyä yliopiston viestinnässä.

Toivomme, ettei nimemme näy yliopiston viestinnässä.

Kaikki lahjoituksia koskevat tiedot (lahjoittaja, määrä, kohden-
taminen) ovat julkisuuslain (621/1999) perusteella julkisia.

Yhteisöjen tekemät lahjoitukset suuruudeltaan 850–250 000 euroa ovat verovähennyskelpoisia (tuloverolaki 1992/1535).  
Yhteisöjen tulee itse ilmoittaa vähennyskelpoiset lahjoitukset verottajalle. 

     PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ ALLEKIRJOITUS                                                   NIMENSELVENNYS

Åbo Akademi on kiitollinen lahjoittajien tuesta. 

Täytetty lahjakirja allekirjoitetaan ja  
postitetaan osoitteeseen:

Åbo Akademi 
Varainhankinta/Viestintä
Tuomiokirkkotori 3
20500 TURKU  

RAHANKERÄYSLUPA

Rahankeräyslupa Suomessa (poislukien Ahvenanmaa):  
POL-2014-12422 (17.10.2014–31.12.2017).

Rahankeräyslupa Ahvenanmaalla: ÅLR 2016/7552  
(1.12.2016–30.11.2017).

LAHJAKIRJA
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