
Tietojenkeruu Kukkojen suku 3 -kirjaa varten

Taulu Kukkojen suku 2 -kirjassa, mikäli on: 

Jäsenyysnumero, mikäli on: 

Sukunimi: 

Etunimet: 

Syntymäaika ja -paikka: 

Puoliso(t)/avopuoliso(t), vihkipäivä, puolison syntymäaika, -paikka,
ammatti ja/tai koulutus ja vanhemmat:

Vanhemmat ja heidän syntymäaikansa ja -paikkansa:

Koulutus (halutessasi listaa tutkinnot vuosilukuineen):



Työhistoriaa haluamallasi laajuudella:

Harrastukset, mahdolliset luottamustoimet, sotilasarvo ja toiminta sukuseurassa:

Lapset syntymäaikoineen ja -paikkoineen (ilmoita myös jäsenyysnumerot, mikäli on):

Mahdolliset ansiomerkit:

Korjaukset mahdollisiin virheisiin omissa tiedoissa edellisessä kirjassa:



Muu sisältö
Mikäli sinulla on valokuvia, tarinoita tai muuta kiintoisaa tietoa sukuun ja etenkin nimenomaan 
omaan sukuhaaraasi ja omiin esipolviisi liittyne, olisimme iloisia jos voisit jakaa niitä käytettäväksi 
kirjassa. Muistathan kirjoittaa kuvien taakse tietämiesi henkilöiden nimet yksilökuviin ja 
ryhmäkuvissa alhaalta vasemmalta kohti yläoikeaa edeten järjestyksessä!

Voit lähettää halutessasi valokuvia itsestäsi, perhekuvia, kuvia suvulle keskeisistä rakennuksista ja 
maisemista, itsesi tai sukulaisen kirjoittamia tarinoita.

Huom!
Jos ei itseltä tarinan kirjoittaminen tunnu luistavan, niin kerro sekin tässä – voin tarvittaessa 
mahdollisuuksieni rajoissa haastatella ja kirjoittaa muisteluksiasi ylös.
Jos rivit näissä papereissa eivät riitä, kirjoita vaikka kääntöpuolelle.
Kaikkea lähetettyä amteriaalia ei tietenkään pystytä julkaisemaan kirjassa ihan jo fyysisistä syistä.

Tietojen lähetys
Voit käyttää tietojen lähettämiseen valintasi mukaan perinteistä postia tai digitaalisia menetelmiä:

Pauli Karmala
Vikunpolku 7a
29600 Noormarkku

044-2887050
pauli.karmala@gmail.com

Lähettämällä tietoja ja materiaalia annat luvan niiden julkaisuun.

Kiitos jo etukäteen osallistumisesta tähän suuren sukumme yhteiseen projektiin ja taas yhden 
kirjallisen muistomerkin luomiseen!

ps. Mikäli itselläsi on kiinnostusta sukukirjan tilaamiseen sen valmistuttua, niin ilmoita kuinka 
monta kappaletta mahdollisesti tilaisit. Se tieto helpottaisi suuresti lopullisen painoskoon 
määrittämisessä.

Yhteystiedot yhteydenpitoon
Tähän voit kirjoittaa omat yhteystietosi mahdollisimman täydellisinä eli osoite, puhelin ja 
sähköposti. Yhteystietojasi ei luonnollisestikaan julkaista kirjassa, vaan ne jäävät sukuseuran 
käyttöön mahdollisia myöhempiä yhteydenpitotarpeita varten.
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