
 
 

 

  
  

 
  

 

 

 

    

    

 

 
     

  

 

  
      

  
  

 

 

  
      

  

  
  

YHTEISÖT / INSTITUTIONS 
ILMOITTAUTUMINEN KIRJASTON KÄYTTÄJÄKSI 
/ LIBRARY CUSTOMER REGISTRATION 

Kirkes-kirjastot / Kirkes libraries: 
Järvenpää, Kerava, Mäntsälä & Tuusula 

Yhteisökorttia ei ole tarkoitettu yksityiskäyttöön. 
/ An institutional library card is not intended for personal use. 

Lainaaja / Borrower 
Yhteisö / Institution 

Katuosoite / Street address 

Postinumero ja kunta / Zip code and city 

Vastuuhenkilö / Contact person Syntymäaika / Date of birth 

Työpuhelin / Work telephone Sähköpostiosoite / E-mail address 

PIN-koodi (neljä numeroa) / PIN code (four digits) 

Viestiasetukset / Notification settings 
Muistutukset myöhässä olevista lainoista (valitse yksi) / Overdue reminders (choose one). 

sähköpostilla / by e-mail  

tekstiviestillä / by text message 

Eräpäivämuistutukset sähköpostiin / Due date reminders by e-mail 

1 2 3 4 5 Ei muistutuksia / no reminders 

päivää ennen eräpäivää / days before the due date. 
Varausten noutoilmoitukset (valitse yksi) / Hold pickup notices (choose one). 

sähköpostilla / by e-mail 

tekstiviestillä / by text message 

Asiointikieli (valitse yksi) / Language (choose one) 
suomi / Finnish ruotsi / Swedish englanti / English 

Allekirjoitus / Signature 

Sitoudun noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä ja ilmoitan yhteystietojen muutoksista kirjastolle. 
/ I agree to abide by the library rules and notify the library of any changes in contact information. 
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