
Perhetiedot 
*puhuttelunimi alleviivataan 

Suvun jäsenen tiedot 
Sukunimi  
      

Omaa sukua  
      

Etunimet*  
      

Arvo ja / tai ammatti  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Lähiosoite  
      

Postinumero ja –toimipaikka  
      

Puhelin koti:       Työ:        GSM:       
 
Suvun jäsenen vanhemmat 
Isän etunimet ja sukunimi*  
      
Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Arvo ja / tai ammatti  
      

Vihkimisaika ja –paikka  
      

Äidin etunimet*  
      

Omaa sukua  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Arvo ja/tai ammatti  
      
 
Suvun jäsenen 1. avio / avopuoliso 
Etunimet*  
      

Omaa sukua / Sukunimi  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Arvo ja/tai ammatti  
      

Vihkimisaika ja –paikka  
      

Isän etunimet ja sukunimi*  
      

Arvo ja / tai ammatti  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Äidin etunimet*  
      

Omaa sukua  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Suvun jäsenen lapset 1. avioliitosta (etunimet*, syntymäaika ja –paikka) 

      
      
      
      
      



Perhetiedot 
*puhuttelunimi alleviivataan 

Suvun jäsenen 2. avio/avopuoliso 
Etunimet*  
      

Omaa sukua / Sukunimi  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Arvo ja/tai ammatti  
      

Vihkimisaika ja –paikka  
      

Isän sukunimi ja etunimet*  
      

Arvo ja / tai ammatti  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Äidin etunimet*  
      

Omaa sukua  
      

Syntymäaika ja –paikka  
      

Kuolinaika ja –paikka  
      

Suvun jäsenen lapset 2. avioliitosta (etunimet*, syntymäaika ja –paikka) 

      
      
      
      
      
 
Lisätietoja suvun jäsenestä (esim. koulutus, työpaikat ja –tehtävät, 
asuinpaikkakunnat ja harrastukset) 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
Antamiani tietoja voidaan käyttää sukututkimuksessa. 
 
 
Aika ja paikka                      Allekirjoitus 
 
       Nimen selvennys        
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