
PETTER JA ELISABET HÄLLSTRÖMIN 
JÄLKELÄISTEN SUKUSEURA R.Y. 

 ILMAJOKI 

      JÄSENTIETO- / 
        MUUTOSLOMAKE        

1

TÄYTTÄMÄLLÄ TÄMÄN LOMAKKEEN VOIT LIITTYÄ SUKUYHDISTYKSEN JÄSENEKSI 
TAI TEHDÄ MUUTOKSIA (OSOITTEEN- TAI NIMENMUUTOS YM.) 

Jäsenen sukunimi: Aikaisempi sukunimi/aikaisemmat sukunimet: 

Jäsenen täydelliset etunimet, alleviivaa 
puhuttelunimi: 

Jäsenen syntymäpaikka ja -aika: Kuolinpaikka ja -aika: 

Jäsenen arvo ja/tai ammatti: 

Luottamustoimet: 

Harrastukset: 

JÄSENEN VANHEMMAT 

Isän täydellinen nimi: Äidin täydellinen nimi (myös aikaisempi sukunimi):

Syntymäpaikka ja -aika: Syntymäpaikka ja aika: 

Kuolinpaikka ja -aika: Kuolinpaikka ja -aika: 

Arvo/Ammatti  Arvo/Ammatti 

Avioliittoon vihkimispaikka ja -aika: 



JÄSENEN PUOLISO 

Etunimet: Sukunimi (myös aikasempi sukunimi/aikaisemmat 
sukunimet): 

Syntymäpaikka ja -aika: Kuolinpaikka ja -aika: 

Vihkimispaikka ja -aika: Arvo/Ammatti: 

PUOLISON VANHEMMAT 

Isän nimi: Arvo/Ammatti Mahd. sukutaulun nro 

Äidin nimi: Arvo/Ammatti Mahd. sukutaulun nro 

ANNA VASTAAVAT TIEDOT MYÖS AIKAISEMMISTA AVIOLIITOISTA 

JÄSENEN LAPSET 

Etunimet Syntymäpaikka ja -aika Kuolinpaikka ja -aika 

Päiväys 
_____________  _________ 20___ 

______________________________ 
Allekirjoitus 

Osoite: 

_____________________________ 

___________________________ 

_____________________________ 

Polveudun seuraavasta sukuhaarasta: 

Helena Westman          ______ sukutaulunumero 

Elisabet Latva-Jussila   ______ sukutaulunumero 

Maria Hyövälti         ______sukutaulunumero 

Carl Hällström        ______sukutaulunumero 

Katariina Jaskari           ______sukutaulunumero 

Ei tietoa         ______ 

Lähetysohje: Tulosta täytetty jäsenlomake paperille tai tiedostoon. Lähetä paperiversio postissa 
jäsensihteerille tai PDF-tiedosto osoitteeseen: marju.wiertola@gmail.com

LOMAKKEEN PALAUTUSOSOITE: MARJU VIERTOLA, Mielikintie 5, 48600 KOTKA
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