
Keskusliitto täyttää

No    

No
PIENOISSUKUTILAVIIRIN JA SUKU- 
POLVIEN KETJU-TAULUN HAKEMUS

Käännä

Pyydän saada ProAgria Keskusten Liiton pienoissukutilaviirin. Sukuni on lähtöisin tilalta,  
jolle on vuonna             myönnetty sukutilakunniakirja ja sukutilaviiri, jossa vuosiluku              .

 Tilaan Pienoissukutilaviirin lisäksi Sukupolvien ketju -taulun. 1)
 (Koko A4 ns. pienoistaulu, 21x 29,7 cm.)

 Tilaan vain Sukupolvien ketju -taulun (kaikki hakemuskaavakkeen tiedot täytettävä). 1)

 Haluan Pienoissukutilaviirin nimilaatan valmiiksi kaiverrettuna. Tällöin nimilaattaan 
 kaiverretaan sukutilan nimi ja sijaintikunta. Kaiverruksesta peritään lisämaksu.

 1) Sukupolvien ketju -taulussa esitetään vain ne sukupolvet, jotka on mainittu tilalla olevassa sukutilakunnia-
 kirjassa.

Pienoissukutilaviiri on niiden anottavissa, jotka tai joiden esivanhemmat ovat lähtöisin sukuti-
laviirin omistavalta, parhaillaan saman suvun omistuksessa olevalta tilalta. Viiri on tarkoitettu 
muistuttamaan omistajaansa sukujuurista ja hänen sukunsa uskollisuudesta kotitilaa kohtaan.

Pienoissukutilaviiri on muodoltaan varsinaisen sukutilaviirin pienoismalli.

Sukupolvien ketju -taulua voivat anoa ne, jotka tai joiden esivanhemmat ovat lähtöisin sukutila-
kunniakirjan omistavalta, parhaillaan saman suvun omistuksessa olevalta tilalta.

Hakemus lähetetään joko ProAgria Keskukseen tai ProAgria Keskusten Liittoon.

ProAgria Keskusten Liitto, Urheilutie 6, PL 251, 01301 VANTAA, puh. 020 747 2400.



Tilaa koskevat tiedot

Tilan nimi nykyisin

Tilan nimi vuoteen 1944 1)

Kunta ja kylä nykyisin

Entinen kunta

Kunta ja kylä vuoteen 1944 1)

Sukutilaa hallinneet kolme viimeistä sukupolvea. Alleviivatkaa ne henkilöt, jotka liittyvät tilaa 
hallinneeseen sukuun.

Nykyiset omistajat

Edellinen sukupolvi

Sitä edellinen sukupolvi

Miten saaja liittyy sukuun

Viirin/taulun saajan nimi

Viiri/taulu halutaan (päivämäärä)

Vakuutan ylläolevat tiedot oikeiksi

    ,                 pnä                       kuuta 20

    Allekirjoitus

Jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka                       Puhelin

Lähetys- ja laskutusosoite,
ellei se ole sama kuin ylläoleva
    Vastaanottajan nimi

Jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka                        Puhelin

1) Vain siirtoviljelijöiden täytettävä
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