
    ILMOITUS TALONKIRJAAN  
        
Alueyhtiön nimi     
          
Täytä valitsemalla se kohta, joka on sinulle ajankohtainen (joko kohta 1, 2 3, 4 tai 5) ja kaikissa tapauksissa myös kohta 6. 

 1 Sisäänmuutto  2 Lähtöilmoitus 
Täytä alla olevat täyttökentät sekä kohtaa 1 ja 2 varten 
Asunnon osoite, postinumero ja –toimipaikka, mihin muutat Muuttopäivä 

            
Asunnon osoite, postinumero ja –toimipaikka, mistä muutat Muuttopäivä 

            
HENKILÖTIEDOT 
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Kansalaisuus 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 3 Ilmoitus lapsen syntymästä 
Asunnon osoite Ilmoittajan sukunimi ja etunimet 

            
Lapsen henkilötunnus Lapsen kansalaisuus Lapsen nimi (jos jo tiedossa) 

                  

 4 Ilmoitus nimenmuutoksesta 
Asunnon osoite Ilmoittajan henkilötunnus Nimenmuutospäivä 

                  
Ilmoittajan uusi sukunimi ja etunimet Nimi ennen muutosta 

            

 5 Ilmoitus kuolemasta 
Asunnon osoite Asukkaan kuolin- 

päivä 

            
Sukunimi ja etunimet Henkilötunnus Kansalaisuus 

                  
Kuolinpesän hoitajan nimi Puhelinnumero 

            
Osoite Sähköpostiosoite 

            

6 Päiväys, allekirjoitus ja lisätiedot  TÄYTÄ AINA 
Ilmoittaja on päävuokralainen 

 Kyllä  Ei     
Päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys 

       
        
Puhelinnumero Sähköpostiosoite 

            
Oveen laitettavat sukunimet 

      
Ovesta poistettavat sukunimet 

      
 
Kirjattu koneelle (Toimisto täyttää):       
 
Heka-Alueyhtiö Oy:n nimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero, Internet-osoite, sähköpostiosoite (etunimi.sukunimi@hekaoy.fi) 
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