
Sihvosten sukuseura ry:n sukutietolomake                                            

Sukuun kuuluvan sukunimi (myös 
o.s.): 
                                

Sukuun kuuluvan isän 
sukunimi:

Sukuun kuuluvan äidin sukunimi: 
(myös o.s.):

Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) Etunimet: (alleviivaa 
kutsumanimi)

Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi)

Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka:

Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka:

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto: Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä:

Asuinpaikka: Asuinpaikka: Asuinpaikka:

Koulutus/tutkinto: Koulutus/tutkinto: Koulutus/tutkinto: 

Ammatti: Ammatti: Ammatti: 

Sotilasarvo: Sotilasarvo: Sotilasarvo:

Puolison tai avopuolison 
sukunimi: (myös o.s.)

Entisen puolison sukunimi:              
(myös o.s.)

Entisen puolison sukunimi:               
(myös o.s.) 

Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) Etunimet: (alleviivaa 
kutsumanimi)

Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi)

Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka:

Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka:

Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä:

Asuinpaikka: Asuinpaikka: Asuinpaikka:

Koulutus/tutkinto: Koulutus/tutkinto: Koulutus/tutkinto:

Ammatti: Ammatti: Ammatti:

Sotilasarvo: Sotilasarvo: Sotilasarvo:

Lapset  Sukunimi, Etunimet: 
(alleviivaa kutsumanimi) 

Syntymäaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka:

Lapset  Sukunimi, Etunimet 
(alleviivaa kutsumanimi) 

Syntymäaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka:

Lapset  Sukunimi, Etunimet: 
(alleviivaa kutsumanimi) 

Syntymäaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka:
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Lapset  Sukunimi, Etunimet: 
(alleviivaa kutsumanimi) 

Syntymäaika ja –paikka: Kuolinaika ja –paikka:

Mikäli lapsia on useista avioliitoista, mainitse mistä niistä. Myös avioliiton ulkopuolella syntyneet kuuluvat 
sukuun.        Käännä 

Sukuun kuuluvan isoäidin sukunimi: (myös o.s.) 
                        Sukuun kuuluvan isoisän sukunimi: 
Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) 
 Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) 

Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka: 
Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka: 
Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä: Vihkiaika ja – paikka / Avoliitto / Avioeropäivämäärä: 
Asuinpaikka: Asuinpaikka: 
Koulutus/tutkinto: Koulutus/tutkinto: 
Ammatti: Ammatti: 
Sotilasarvo: Sotilasarvo: 

Sukuun kuuluvan sisarukset 
sukunimi: (myös o.s.)                      Sukuun kuuluvan sisarukset sukunimi: (myös o.s.) 
 Sukuun kuuluvan sisarukset sukunimi: (myös o.s.) 

Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) Etunimet: (alleviivaa kutsumanimi) Etunimet: (alleviivaa 
kutsumanimi) 
Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka: Syntymäaika ja – paikka: 
Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka: Kuolinaika ja – paikka: 
Puolison etu- ja sukunimi: Puolison etu- ja sukunimi: Puolison etu- ja sukunimi: 
Yhteystiedot (asuinpaikka, osoite jne.): 

 Yhteystiedot (asuinpaikka, osoite jne.): 
 Yhteystiedot (asuinpaikka, osoite jne.): 

MIELELLÄÄN LISÄTIETOJA: (esim. henkilöhistoriaa; järjestötoiminta, harrastukset tms.) Käytä tarvittaessa 
lisäpaperia. 

Lapsista, joilla on oma perhe (avo- tai aviopuoliso ja/tai lapsia) pyydetään täyttämään oma 
sukutietokaavake. 
Kaavakkeen palautus: Markku Ruuskanen Valmukatu 18 A 1, 04420 
JÄRVENPÄÄ 
Lisätiedot: markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi tai 050 572 9534

Antamani tiedot saa julkaista Sihvosten sukukirjassa ja siitä mahdollisesti tehtävässä 
digitaalisessa ja/tai sähköisessä sukujulkaisussa. 

Haluan liittyä Sihvosten sukuseura ry:n jäseneksi        Olen jo Sihvosten sukuseura ry:n 
jäsen  

mailto:markkuj.ruuskanen@kolumbus.fi


Sihvosten sukuseura ry:n sukutietolomake                                            

Pvm, allekirjoitus ja 
nimenselvennys 

Osoite Puhelin / sähköpostiosoite


