
 Ilmoittautuminen Siilinjärven kunnankirjaston asiakkaaksi  

 Card application form for Siilinjärvi municipal library  

Henkilötiedot / Personal data 

Sukunimi / Family name 
 

Etunimet / First names Henkilötunnus / Personal identity code 
 

Lähiosoite / Street address 

 

Postinumero / Postal code 

 

Postitoimipaikka / Post office 

 

Sähköpostiosoite / E-mail  

 

Puhelin / Phone  

 

Varaustunniste (nimimerkki) / Hold 
identifier  

 
Alle 18-vuotiaan huoltaja tai vastuuhenkilö / Parent or guardian of a customer under 18 years of age 

Sukunimi / Family name 
 

Etunimet / First names Henkilötunnus / Personal identity code 
 

Lähiosoite / Street address 

 

Postinumero / Postal code 

 

Postitoimipaikka / Post office 

 

Sähköpostiosoite / E-mail  

 

Puhelin / Phone  

 

Sitoudun noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä /  

I agree to follow with the rules and regulations of the library 

Päiväys / Date 

 

Allekirjoitus (tai alle 18-vuotiaan huoltajan tai vastuuhenkilön allekirjoitus) / Signature (or the 
signature of the guardian or the person in charge of a child under 18 years of age) 
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signature of the guardian or the person in charge of a child under 18 years of age) 
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