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LIIKASTEN SUKUSEURA RY   HENKILÖTIETOLOMAKE 

 

Ohjeita:           

1. Lomake täytetään suvun jäsenistä. Suosittelemme lyijykynän käyttöä. 

2. Täytä ainakin lihavoidut kohdat, mutta muutkin tiedot ovat arvokkaita mm. sukukirjaa ajatellen. 

3. Jos lomakkeen tila ei riitä, jatka tavalliselle paperille ja liitä se mukaan.  

4. Toivomme, että vanhin elossa oleva lapsi vastaisi sukuun kuuluvan kuolleen isänsä tai äitinsä lomakkeen täyttämisestä ja 

että lasten vanhemmat huolehtisivat siitä, että perheen perustanut lapsi täyttää oman lomakkeen viimeistään siinä 

vaiheessa, kun perheeseen on tullut omia lapsia.  

5. Palauta lomake mahdollisimman pian annettuun osoitteeseen sukuhaarojen vastuuhenkilölle. 

6. Ilmoita uusista tiedoista aiheen ilmaantuessa.  

 

Suvun jäsenen etunimet (alleviivaa puhuttelunimi): 

_________________________________________________ 

Suvun jäsenen sukunimi: 

_________________________________________________ 

Entiset sukunimet: ________________________________ Ammatti tai arvo: _________________________________ 

Syntymäaika ___.___._____ 

ja –paikka ______________ 

Seurakunta tai siviilirekisteri: 

_________________________________________________ 

Vihkimispäivä: ___.___._____ ja -paikka: ______________ 2. vihkimispäivä ___.___._____ ja -paikka: _____________ 

Kuolinpäivä: : ___.___._____  

ja –paikka:  : _____________ 

Hautauspäivä: : ___.___._____  

ja –paikka:  _______________ 

Isän nimi: ______________________________, syntymä- 

aika: ___.___._____ ja -paikka: _____________________ 

Äidin nimi: ______________________________, syntymä- 

aika: ___.___._____ ja -paikka: _____________________ 

1. puolison nimi: ___________________________________ 

entinen sukunimi: __________________________________ 

syntymäaika: ___.___._____ ja -paikka: : _______________ 

ammatti tai arvo: ___________________________________ 

eropäivä:  ___.___._____  

kuolinpäivä:  ___.___._____  ja -paikka: ________________ 

isän nimi: _________________________________________ 

ja syntymäaika:  ___.___._____  

äidin nimi: ________________________________________ 

ja syntymäaika:  ___.___._____  

2. puolison nimi: ___________________________________ 

entinen sukunimi: __________________________________ 

syntymäaika: ___.___._____ ja -paikka: : _______________ 

ammatti tai arvo: ___________________________________ 

eropäivä:  ___.___._____  

kuolinpäivä:  ___.___._____  ja -paikka: ________________ 

isän nimi: _________________________________________ 

ja syntymäaika:  ___.___._____  

äidin nimi: ________________________________________ 

ja syntymäaika:  ___.___._____  

Suvun jäsenen lapset (1. avioliitosta numerot 1/1, 1/2 jne. ja 2. aviosta 2/1, 2/2 jne. Ympyröi numero, jos lapsesta on myös oma lomake.) 

N:o Etunimet Syntymäaika ja -paikka Kuolinpäivä ja -paikka 
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Valokuva vuodelta ________ Opinnot ja tutkinnot: __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Kielitaito: ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Päätoimet (Virka, toimi tai tehtävä alkamis- ja päättymisaikoineen): _______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Sivu- ja luottamustoimet (Mikä, alkamis- ja päättymisaikoineen): _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Harrastukset eri aikoina: _________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Kirjallinen toiminta (Kirjat, kirjoitukset lehtiin yms.): __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Asevelvollisuus (Varusmies- ja sotapalvelus, joukko-osasto ja aika): ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Arvonimet (Myös sotilasarvot, antoaika): ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Kunnia- ja virka-ansiomerkit (Mikä, antoaika): _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Asuinkunnat eri aikoina (Mitkä, vuodet): ____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Nykyinen postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelin: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

Suostun antamieni tietojen käsittelyyn (henkilötietolaki 523/1999). Päiväys ja allekirjoitus:  

______________________________________________________________________________________________________ 

Liitteitä ____ kappaletta                                                                                                                                                   HTLOM1103 


