
  

  

  

 

 

      
   
       

    

  

   
   

  

 

  

 

KIRJASTOKORTTI – Library card
PIKI-kirjastot – PIKI Libraries 
(Public Libraries in Tampere Region) 

Kirjastokortin saa esittämällä valokuvalla ja henkilötunnuksella varustetun henkilötodistuksen ja 
ilmoittamalla yhteystietonsa / You can obtain a library card by presenting an identity card 
bearing your photograph and social security number and by stating your address. 

Henkilötunnus / Date of birth   
-

Sukunimi / Family name 

Etunimet / Given names 

Lähiosoite / Address 

Postitoimipaikka /Zip code 

s-postiosoite / email

puhelin / mobile 

Tunnusluku / PIN-code 

Noutoilmoituksen lähetystapa / The collect notices will be sent  
tekstiviestinä / by SMS/ 
s-postitse/ by email
postitse / by mail

Palautuspyynnön lähetystapa / Reminders of overdue loans 
s-postitse / by email
postitse / by mail

Huom! Kirjasto lähettää asiakkailleen, joiden asiakastiedoissa on sähköpostiosoite, muistutuksen 
tulevasta eräpäivästä 1-5 kalenteripäivää ennen eräpäivää. Muistutus on asiakkaille maksuton 
lisäpalvelu. Asiakkaan vastuu myöhästymismaksuista ei poistu, vaikka eräpäivämuistutus ei olisi 
tullut sähköpostiin./ Notice! All those customers who have given the library their email address 
will receive a reminder notice of the approaching due date three calendar days in advance. This 
service is free for all customers. Customers are still responsible for any overdue fines even in the 
case they have not received the reminder email. 

Lainaustoiminnassa noudatetaan PIKI-kirjastojen käyttösääntöjä. 
Loaning practice is followed in accordance with the rules of the PIKI libraries. 

 
Päivämäärä ja allekirjoitus 
Date and signature 

PIKI-kirjastot – PIKI Libraries 8/2020

HUOMIO
Täytä lomake, tulosta se ja tuo allekirjoitettuna kirjastoosi. Muista ottaa mukaan myös voimassaoleva henkilötodistus.Fill, print, sign and bring it to the library. Please, take Your id-card with You.
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