
HENKILÖTIEDOT SEURAKUNTAAN OTTAMISTA VARTEN 

 

Uusi jäsen:  

Sukunimi __________________________    Aikaisempi sukunimi __________________________________ 

Etunimet _______________________________________  Henk.tunnus _____________________________ 

Syntymäpaikka __________________________________  Kansallisuus _____________________________  

Äidinkieli __________________________   Käyttökieli Suomessa _________________________________ 

Katuosoite _______________________________________e-mail ______________________________ 

Postinumero ________________________   Postipaikka _________________________________________ 

 Puh. _______________________________  Sähköpostiosoite _____________________________________ 

 Kasteen aika ja paikka (srk) ________________________________________________________________ 

 1. Kommuunion aika ja paikka (srk) _________________________________________________________ 

 Vahvistuksen aika ja paikka (srk) ___________________________________________________________

 Aviosääty:           naimaton                   naimisissa                   leski                          eronnut   

 

 Vihkimisen aika ja paikka (srk)_____________________________________________________________ 

 

 Vihkimisen tapa:                  katolinen                     ev.lut.                          ortodoksi                   siviili 

 

 Monesko avioliitto? _________________________ 

 

Vanhemmat: 

 

 Isän nimi __________________________________  Synt. _____________________    elää     kuollut 

            

 Äidin nimi _________________________________  Synt. _____________________ 

                       elää    kuollut 

 

 

Aviopuoliso:                               katolinen                        ev.lut.                       ortodoksi           _______________ 

                      muu 

Monesko avioliitto? __________________________ 

 

Sukunimi __________________________    Aikaisempi sukunimi _____________________________ 

Etunimet _______________________________________  Henk.tunnus ________________________ 

Syntymäpaikka __________________________________  Kansallisuus ________________________  

Äidinkieli __________________________   Käyttökieli Suomessa _____________________________ 

Postinumero ________________________   Postipaikka _____________________________________ 

Katuosoite _______________________________________  Väestärek. _________________________ 

 Puh. _______________________________  Sähköpostiosoite _________________________________ 

   

Vanhemmat: 

 

 Isän nimi __________________________________  Synt. _____________________    elää     kuollut 

            

 Äidin nimi _________________________________  Synt. _____________________ 

                       elää    kuollut 



 

 Kasteen aika ja paikka (srk) _____________________________________________________________ 

 1. Kommuunion aika ja paikka (srk) ______________________________________________________ 

 Vahvistuksen aika ja paikka (srk) ________________________________________________________ 

 

Lapset:  

 

1 lapsi  Sukunimi __________________________ Aikaisempi sukunimi _____________________________  

 Etunimet _______________________________________ Henk.tunnus ________________________ 

 

 Väestörekisteri seurakunta             katolinen              ev.lut.                ortodoksi               ____________ 
                                                                                                                                                                  muu 

Syntymäpaikka __________________________________ Kansallisuus ________________________  

Äidinkieli __________________________ Käyttökieli Suomessa _____________________________ 

  Kasteen aika ja paikka (srk) _____________________________________________________________ 

 1. Kommuunion aika ja paikka (srk) ______________________________________________________ 

 Vahvistuksen aika ja paikka (srk) ________________________________________________________ 

 

2 lapsi  Sukunimi __________________________ Aikaisempi sukunimi _____________________________ 

 Etunimet _______________________________________ Henk.tunnus ________________________ 

 

 Väestörekisteri seurakunta             katolinen              ev.lut.                ortodoksi               ____________ 
                                                                                                                                                                muu 

Syntymäpaikka __________________________________  Kansallisuus ________________________  

Äidinkieli __________________________   Käyttökieli Suomessa _____________________________ 

  Kasteen aika ja paikka (srk) _____________________________________________________________ 

 1. Kommuunion aika ja paikka (srk) ______________________________________________________ 

Vahvistuksen aika ja paikka (srk) ________________________________________________________ 

 

3 lapsi  Sukunimi __________________________    Aikaisempi sukunimi _____________________________ 

 Etunimet _______________________________________  Henk.tunnus ________________________ 

 

 Väestörekisteri seurakunta             katolinen              ev.lut.                ortodoksi               ____________ 
                                                                                                                                                                muu 

Syntymäpaikka __________________________________  Kansallisuus _________________________  

Äidinkieli __________________________   Käyttökieli Suomessa ______________________________ 

  Kasteen aika ja paikka (srk) _____________________________________________________________ 

 1. Kommuunion aika ja paikka (srk) ______________________________________________________ 

Vahvistuksen aika ja paikka (srk) ________________________________________________________ 

 

Huomautuksia: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

 _____________________________________                      __________________________________ 
                            Päiväys                                                                                              Allekirjoitus                                        


