
 

Ilmoittautuminen OUTI-kirjastojen asiakkaaksi 
Library card application form 

Sukunimi / Family name Etunimet / First names 

Lähiosoite / Street address Postinumero / Postal code Postitoimipaikka / City 

Sähköpostiosoite / E-mail address Puhelin / Telephone number Henkilötunnus / Identity number 

□ 
Haluan OUTI-verkkokirjaston salasanan, jolla voi mm. uusia lainoja ja tehdä varauksia. 
I would like to have a password to OUTI-elibrary eg. to renew loans and to make reservations online. 

 
Alle 18-vuotiaan asiakkaan huoltaja tai vastuuhenkilö / Guardian or a person in charge of a customer under 18 years of age 

Sukunimi / Family name Etunimet / First names 

Lähiosoite / Street address Postinumero / Postal code Postitoimipaikka / City 

Puhelin / Telephone number Henkilötunnus / Identity number 

 Sitoudun noudattamaan kirjaston käyttösääntöjä. 
I agree to follow with the rules and regulations of the library. 
  Päiväys 

Date 
 
______ / ______ 20______ 

Allekirjoitus (tai alle 15-vuotiaalta huoltajan tai vastuuhenkilön allekirjoitus) 
Signature (or the signature of the guardian or the person in charge of a child under 15 years of age) 
 
__________________________________________________________________________ 

                             5/2016 
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