
Tyhjä lomake sukuluettelosta vielä puuttuvien perheiden ja henkilöiden tietoja varten.  
 
Täytä tällainen jokaisesta puuttuvasta henkilöstä tai perheestä. Muista, että se, joka lähettää omia tai lähisukulaisten 
tietoja rekisteriin, vastaa siitä, että kaikki annetut tiedot ovat luvallisia. Jokaisella elossa olevalla jäsenellä on oikeus 
kieltää tietonsa rekisteröinti tai julkaiseminen.  
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LAPSET, etunimet, sukunimet Syntymäaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

LISÄTIETOJA. Jos tila ei riitä, voit kirjoittaa lisää erilliselle paperille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valokuvat        kpl  

Lähetä tiedot osoitteella:  
 
Riitta Olsonen  
Tasankotie 4 A 1  
00730 Helsinki  
puh. +358 40 53 258 96  
riitta.olsonen@gmail.com 

Tiedot saa tallentaa sukuseuran sukututkimusarkistoon ja 
 

 tiedot saa julkaista painetussa sukukirjassa  
 tiedot saa julkaista sähköisessä muodossa, esim. CD-levyllä 

Päiväys ja allekirjoitus 
 
 
 
Osoite  
 
 
Puhelin ja sähköposti  
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