Muuttajan muistilista
Nämä kannattaa muistaa tehdä, kun muuttoon on jäljellä…

Kuukausi:

Pari päivää:

Jos rakennat uutta kotia, varaa sähkön liittymätöille
kuukauden verran aikaa.

Ilmoita muutosta vanhan asunnon huoltoyhtiölle tai
isännöitsijälle.

Muista irtisanoa vanha asunto jos asut vuokralla.

Siivoa uudessa asunnossa. Maalaa, jos interiööri 		
kaipaa ehostusta.

Vaihda sähköliittymän omistajaa, jos myyt vanhan
talon pois.

Muuttosiivouksen yhteydessä kannattaa pestä 		
uuden asunnon ikkunat. Sisään tuleva lämpö on 		
ilmaista ja näin sitä voi tulla lähes kolmasosa 		
enemmän. Puhtaita ikkunoita on myös mukavampi
katsella.

Ilmoita töihin uusi osoite ja pyydä samalla muuttovapaata. Mieluiten palkallista.
Ilmoita lapset uuteen päiväkotiin tai kouluun jos 		
maisema vaihtuu.

Suojaa muuttoa ajatellen asunnon kulmat kolhuilta
ja lattia naarmuilta.

Tarkista onko uusi asunto antenni- vai kaapeliverkossa, jotta töllö näkyy.

Tarkasta palovaroittimet. Onnistuu paistamalla 		
esimerkiksi liekitettyjä ryynimakkaroita.

Kysy kavereilta muuttoapua. Jos kaverit tarjoavat
tekosyitä, soita muuttofirmaan.

Imuroi isojen kodinkoneiden taustat. Se voi vähen tää sähkönkulutusta jopa 30 % ja pidentää laittei den käyttöikää.

Heitä ylimääräiset tavarat menemään tai myy kirpputorilla.
Hanki muuttolaatikot, jotta et joudu kantamaan 		
jokaista tavaraa erikseen.

Vie uuteen asuntoon työkaluja, vessapaperia ja 		
muuttonaposteltavaa. Limsa ja pizza toimii aina.

Tee uusi sähkösopimus vaikka heti. Onnistuu kätevästi netissä osoitteessa vattenfall.fi/sopimus

Kaksi viikkoa: .

Pakkaa valmiiksi kaikki, mitä et tarvitse. Hammas harjaa ei kuitenkaan kannata vieläkään pakata.

Muuttopäivä:

Jos muutat omakotitaloon, niin muista tehdä vesisopimus ja jätehuoltosopimus.

Siivoa vanha asunto. Tarkista mahdolliset aarre-		
kätköt.

Vaihda netti uuteen osoitteeseen. Jos netti takkuilee, vaihda nopeampaan.

Hammasharja mukaan.

Ilmoita uuden asunnon tiedot ja osoite kotivakuu-		
tukseen, jotta paistinpannun tiputtamisesta 		
varpaille olisi jotain hyötyä.

Nauti uudesta kodista.

Tee muuttoilmoitus postiin ja maistraattiin, tilaamillesi lehdille, pankkiin, töihin ja Kelaan. Kavereillekin
kannattaa ilmoittaa.
Aloita siivoaminen. Pihasta, varastosta ja parvek-		
keesta on hyvä aloittaa.

Viikko:
Pakkaa tavarat joita et käytä ennen muuttoa. Ei siis
hammasharjaa vielä.
Siivoa sauna. Jos on korjattavaa, korjaa.
Hae koiralle uusi veromerkki, jos vaihdat kaupunkia.
Kissat pärjäävät pelkällä silityksellä, sillä ne eivät 		
maksa veroja.

Tee sähkösopimus uuteen asuntoon osoitteessa vattenfall.fi/sopimus

Luovuta avain.

