
SUVUN JÄLKELÄINENSUVUN JÄLKELÄINEN ISÄ ÄITI

SukunimetSukunimet Sukunimet Sukunimet

EtunimetEtunimet Etunimet Etunimet

Syntymäaika ja -paikkaSyntymäaika ja -paikka Syntymäaika ja -paikka Syntymäaika ja -paikka

Kuolinaika ja -paikkaKuolinaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka

AmmatitAmmatit Vihkiaika ja -paikka           avoliitto

          ero

AsuinpaikkakuntaAsuinpaikkakunta Ammatit Ammatit

HarrastuksetHarrastukset Harrastukset Harrastukset

PUOLISOPUOLISO PUOLISON ISÄ PUOLISON ÄITI

SukunimetSukunimet Sukunimet Sukunimet

EtunimetEtunimet Etunimet Etunimet

Syntymäaika ja -paikkaSyntymäaika ja -paikka Syntymäaika ja -paikka Syntymäaika ja -paikka

Kuolinaika ja -paikkaKuolinaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka Kuolinaika ja -paikka

Vihkiaika ja -paikka           avoliitto

          ero

Vihkiaika ja -paikka           avoliitto

          ero

AmmatitAmmatit Ammatit Ammatit

HarrastuksetHarrastukset Harrastukset Harrastukset

LAPSETLAPSET

Etunimet, sukunimetEtunimet, sukunimet Syntymäajat ja -paikat Kuolinajat ja -paikat

Lisätietoja voit kirjoittaa tarvittaessa kaavakkeen taakse.

Valokuvia _____ kpl

Palauta sukuseuran puheenjohtajalle:

Paul Biri, paul@biri.fi

Langansbölev. 6, 10640 Dragsvik

Yllä antamani tiedot saa julkaista sukuselvityksessä

Lisätietoja voit kirjoittaa tarvittaessa kaavakkeen taakse.

Valokuvia _____ kpl

Palauta sukuseuran puheenjohtajalle:

Paul Biri, paul@biri.fi

Langansbölev. 6, 10640 Dragsvik

Päiväys ja allekirjoitusLisätietoja voit kirjoittaa tarvittaessa kaavakkeen taakse.

Valokuvia _____ kpl

Palauta sukuseuran puheenjohtajalle:

Paul Biri, paul@biri.fi

Langansbölev. 6, 10640 Dragsvik

Osoite

Lisätietoja voit kirjoittaa tarvittaessa kaavakkeen taakse.

Valokuvia _____ kpl

Palauta sukuseuran puheenjohtajalle:

Paul Biri, paul@biri.fi

Langansbölev. 6, 10640 Dragsvik

Puhelin

Lisätietoja voit kirjoittaa tarvittaessa kaavakkeen taakse.

Valokuvia _____ kpl

Palauta sukuseuran puheenjohtajalle:

Paul Biri, paul@biri.fi

Langansbölev. 6, 10640 Dragsvik Sähköpostiosoite

mailto:paul@biri.fi
mailto:paul@biri.fi
mailto:paul@biri.fi
mailto:paul@biri.fi
Käyttäjä
Anmärkning
Nyt voi joulukuussa 2013 avata vaihtoehtoisen suppeamman sivuston, 

www.biri.fi/suku.html 

mikäli seuran oma

www.piri.fi 
ei toimi
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