
MATKUSTAJAILMOITUS • Resandeanmälan • Passenger card •
• Meldeformular für Reisende •

1. Sukunimi Efternamn - Surname - Familienname

Matkustajan henkilötiedot 
Personuppgifter om resande - Passenger's personal data - Persönliche Daten des Reisenden

2. Etunimet Förnamn - Given names - Vornamen

3. Henkilötunnus
Personbeteckning/födelsetid - Date of birth - Geburtstag

4. Kansalaisuus
Medborgarskap - Nationality - Staatsangehörigkeit

5. Adress - Address - AdresseOsoite 

Passin/henkilökortin nro 
Numret på pass/personkort - Passport/identity Card No - Pass/Personalausweisnr.

6. 
Personuppgifter för make eller maka och minderåriga barn som följer med resanden - Personal data on the spouse and underage children
accompanying the passenger - Persönliche Daten des Ehepartners und der minderjährigen Kinder in Begleitung des Reisenden

Matkustajan mukana olevan puolison ja alaikäisten lasten henkilötiedot

Sukunimi - Efternamn - Surname - Familienname Etunimet - Förnamn - Givenname - Vorname Syntymäaika - Födelsetid - Date of
birth - Geburtsdag

7. (vapaaehtoisesti ilmoitettava) 
Syftet med resan (behöver inte ifyllas) - Reason for journey (not compulsory information) - Zweck der Reise (freiwillige Angabe)

Majoittumisen tarkoitus 

Vapaa-aika - fritid
leisure - Freizeit

Työ - arbete
business - Beruflich

Kokous - möte
meeting - Tagung

Muu syy - någon annan orsak
other reason - anderer Grund

Matkustajailmoituksen tietoja ei saa käyttää asiakaspalveluun ja suoramarkkinointiin.
Uppgifterna i resandeanmälan får inte användas för kundservice och direktmarknadsföring.
The passenger card's information may not be used for customer service and direkt marketing purposes.
Informationen aus dem Medleformular dürfen nicht für Kundendienstzwecke oder Direktmarketing genutz werden.

Matkustajan allekirjoitus
Resandes underskrift - Passenger's signature - Unterschrift des Reisenden

Majoitustoiminnan harjoittaja täyttää:
Ifylls av utövaren av inkvarteringsverksamheten

Saapumispäivä

Lähtöpäivä

Maa, josta matkustajat saapuvat Suomeen

puh. 010 770 7277
Onnelantie 45, 63610 Tuuri

Y-tunnus 0182811-7  Kotipaikka: Töysä

Sähköpaikka

Vaunu-/
telttapaikka

Huone

v

puh. 010 770 7001
OnnenTie 7, 63610 Tuuri

Kyläkaupan 

Onnela 
KARAVAANARIALUE
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