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Yleistä 

Sukuseuran toiminnan tärkein kulmakivi on sukupuun pitäminen ajan tasalla. 

Tämä edellyttää elossa olevien suvun jäsenten aktiivisuutta ilmoittaa lähipiirissään tapahtuneista 

muutoksista: syntyneistä, pariutuneista (avioliitto, avoliitto), eronneista ja edesmenneistä. 

Näiden tapahtumien rekisteröimiseksi on kehitetty kaksi (2) lomaketta kolmella (3) kielellä. 

Toinen toiminnan kulmakivi on aktiivisen jäsenistön tietojen ajantasaisuudesta huolehtiminen. 

Sukupuun lomakkeet 

Päälomake on nimeltään Tietoja Sukupuuhun, jolla ilmoitetaan henkilöä, hänen vanhempiaan ja 

mahdollisen puolisonsa uusia, muuttuneita tai täydentäviä tietoja. 

Lomakkeen ilmoittajalta vaaditaan yhteystietojen lisäksi allekirjoitus ja puhelinnumero. 

Seuran toimihenkilö voi tarpeen mukaan käyttää annettua puhelinnumeroa osana vahvaa 

ilmoittajan tunnistamista, josta syystä se ei saa olla salainen eikä tunnistamaton (prepaid).  

Kokonaisen perheen (isä, äiti, lapset) rekisteröitymisessä käytetään tarvittaessa Lapset 

Sukupuuhun lomaketta. 

Seuran jäsenyyslomake 

Tähän on laadittu lomake Sukuseuran jäsenyys edelleen kolmella (3) kielellä. 

Tällä lomakkeella seuran jäsen voi päivittää yhteystietonsa (postiosoite, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero) ajan tasalle ja ilmoittaa eroavansa seuran jäsenyydestä, seuraan kuulumaton 

henkilö voi hakea sukuseuran jäsenyyttä ja seuran hallituksen jäsen voi ilmoittaa erottamisesta 

seuraan kuuluvalle jäsenelle. 

Jäsenilmoituksen yhteydessä seuran toimihenkilö voi myös tarpeen mukaan käyttää annettua 

puhelinnumeroa osana vahvaa ilmoittajan tunnistamista, josta syystä se ei saa olla salainen eikä 

tunnistamaton (prepaid).  

 

Mistä lomakkeita saa ja miten ne palautetaan 

Näitä lomakkeita voi jatkossa ladata sähköisesti pdf-muotoisena seuran verkkosivuilta ja 

sähköpostitse pyytää seuran sihteeriä lähettämään paperilomakkeita haluttuun postiosoitteeseen. 

Postitse lähetettävän lomakepaketin mukana tulee myös täytetyt esimerkkilomakkeet täyttämistä 

helpottamaan ja ohjeet täytettyjen lomakkeiden palauttamiseksi. 

Sähköisesti ladatut lomakkeet voi täyttää Adobe Acrobat Reader ohjelman avustamana. 

Täytetyt lomakkeet on helppo palauttaa seuran sihteerille sähköpostin liitteenä. 
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Lomakkeen lataaminen verkkosivulta 

Kun kotisivuston sivulta halutaan ladata täytettävä lomake omalle laitteelle, niin painetaan Lataa 

nyt nappia. Painalluksen tuloksena näytöllä on haluttu lomake ja noudattamalla alla olevan kuvan 

ohjetta lomake voidaan tulostaa kirjoittimelle tai tallentaa käyttäjän laitteelle myöhempää 

lomakkeen täyttämistä odottamaan. 

 

Lomakkeen tulostamisen tai tallentamisen jälkeen selaimen ikkuna, jossa lomake näkyy, voidaan 

sulkea painamalla selaimen yläreunassa näkyvää x symbolia. 
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Adobe Acrobat Reader DC ohje lomakkeen täyttöön 

Seuraavassa esitetään lomakepohjan täyttö vaihe vaiheelta. 

1. Oletetaan lomakepohjan nimeksi L.PDF 

Tiedosto -> Avaa -> L.PDF -> Avaa 

2. Talletetaan avattu lomakepohja uudella nimellä 

Tiedosto -> Tallenna nimellä -> Valitaan hakemisto -> Annetaan nimeksi LL.PDF -> Tallenna, 

jos LL.PDF oli jo olemassa, se voidaan korvata 

3. Valitaan toimenpiteeksi Täytä ja Allekirjoita ja vahvistetaan valinta, jos ohjelma kysyy 

4. Siirry ensimmäiseen kenttään painamalla TAB näppäintä (Q-kirjaimen vasemmalla 

puolella). Seuraavaan kenttään siirtymiseen käytetään samaa näppäintä. 

Taaksepäin palatessa käytetään samaa näppäintä vaihtonäppäimen kera. 

Toki voi käyttää myös hiiren vasenta näppäintä kentän valinnassa. 

5. Täytetään tarvittavat kentät ottaen huomioon vihjeet kunkin kentän täyttämisessä 

6. Suljetaan lomake Sulje painikkeella ja rastilla (x) sekä tallennetaan täytetty lomake 

7. Lopetetaan ohjelman suoritus 

Jos halutaan tarkistaa, mitä saatiin aikaiseksi, avataan täytetty pdf-tiedosto uudelleen Adobe 

Acrobat Reader DC ohjelmalla, valitsemalla: Tiedosto -> Avaa LL.PDF -> Avaa. 

Ja tarkistetaan, että lopputulos näyttää halutun kaltaiselta. 

Jos ei näytä, palataan kohtaan 1 ja yritetään uudelleen. 

Yrityskertoja ei sitten lasketa, onnea täyttöharjoitukseen. 

 


