
Käännä

SukutilakunniakirjahakemuS
(siirtoväkeä varten)
       Sukutilakunniakirjan uusinta
Pyydän saada ProAgria Keskusten Liiton sukutilakunniakirjan. Esivanhempani ovat tietoni mukaan hallin-
neet entistä Karjalassa sijainnutta sukutilaamme ja sen vastikkeeksi saatua tilaa yhtäjaksoisesti yhteensä 
yli 200 vuotta. Samalla sitoudun suorittamaan kunniakirjaan tulevan isäntä- ja emäntäluettelon laatimi-
sesta sekä kunniakirjan tekstaamisesta aiheutuvat kustannukset.

karjalassa sijainnutta sukutilaa koskevat tiedot

Tilan nimi       Rno 

Kantatilan nimi

Kylä   Kunta 1944                 Entinen kunta 

Seuraaviin tietoihin kaikki nimet, kutsumanimi alleviivattuna.

Viimeinen isäntä (vuodesta              )

Edellinen isäntä (vuodesta               )

nykyistä tilaa koskevat tiedot
Tilan nimi              Rno   Kantatilan nimi

Kylä   Nyk. kunta                  Entinen kunta

Omistajat ja heidän puolisonsa vuoden 1944 jälkeen (kutsumanimi alleviivattuna):

Nykyinen isäntä (vuodesta                 )

Nykyisen isännän puoliso                          o.s.            

Edellinen isäntä (vuodesta              )

Edellinen isäntä (vuodesta              )

hakemusta seuraavat sukuselvitykset
Mistä seurakunnasta ennen vuotta 1944

Mistä vuoden 1944 jälkeisistä seurakunnista

Muita mahdollisia sukuselvityksiä

Missä tilaisuudessa sukutilakunniakirja halutaan jaettavaksi

Paikka ja pvm   Hakijan allekirjoitus

Jakeluosoite, postinumero ja -toimipaikka   Puhelin

Olemme todenneet, että                   tila on toimiva maa- ja/tai metsätila.

ProAgria Keskus täyttää

Paikka ja pvm         ProAgria Keskus ja allekirjoitus



ProAgria Keskusten Liitto, Urheilutie 6, PL 251, 01301 VANTAA, puh. 020 747 2400, fax 020 747 2402.

Proagria keskusten liiton sukutilakunniakirjat

kunniakirjojen tarkoitus
ProAgria Keskusten Liiton edeltäjä Maatalousseurojen Keskusliitto on jakanut vuodesta 1931 lähtien 
sukutilakunniakirjoja sellaisille tiloille, jotka ovat olleet saman suvun hallussa yhtäjaksoisesti vähintään 
200 vuotta. Tarkoituksena on ollut tällä tavoin antaa julkinen tunnustus samaa tilaa pitkäaikaisesti hallin-
neille suvuille, herättää kunnioitusta esivanhempien työtä kohtaan ja vahvistaa nykyisenkin sukupolven 
kiintymystä kotitilaan. Samaa toimintaa jatkaa ProAgria Keskusten Liitto.

Ohjeita kunniakirjan hakijoille

1  Hakijan on hankittava sukuselvitys a)  oman seurakunnan kirkkoherranvirastolta tai b)  entisen 
emäseurakunnan kirkkoherranvirastolta, jonne luovutetun alueen seurakuntien kirkonkirjat on tal-
letettu. Sukuselvityksissä on lueteltava kaikkien tilaa hallinneiden isäntien ja emäntien nimet, keski-
näiset sukulaisuussuhteet sekä syntymä- ja kuolinvuodet niin pitkältä ajalta kuin kirkonkirjoja on 
tallella. Sukuomistuksen katsotaan jatkuneen yhtä hyvin tilan siirryttyä tyttärelle, tyttärentyttärelle, 
sisarelle ja sisarenlapsille kuin pojalle, pojanlapsille, veljelle ja veljenlapsille. Etäisimmät sukulai-
set, joiden katsotaan sukuomistuksen jatkajina tulevan kysymykseen, ovat serkut ja serkun lapset 
sekä pikkuserkut.

  Jos alkuperäinen tila on jaettu useampaan osaan saman suvun jäsenten kesken, myös osa-
tilojen omistajat ovat oikeutetut sukutilakunniakirjan saamiseen. Tällöin on kuitenkin edellytyksenä 
se, että tila on toimiva viljelmä eikä esimerkiksi  pelkkä kesämökkipalsta.

  Entisten sotilasvirkatalojen ja torppien kohdalta huomattakoon, että sukutilakunniakirjoja 
myönnettäessä ei rajoituta juridiseen omistusoikeuteen, vaan myös viljelmän hallintaoikeus katso-
taan riittäväksi.

2  Kun kaikki edellä luetellut sukuselvitykset on hankittu, sukutilakunniakirjahakemus toimitetaan tilan 
alueen ProAgria Keskukseen puoltolausuntoa varten. Tämän jälkeen ProAgria Keskus lähettää  
hakemuksen yhdessä sukuselvitysten kanssa ProAgria Keskusten Liittoon, joka puolestaan suoritut-
taa sukutilakunniakirjatutkimuksen, isäntä- ja emäntäluettelon lopullisen laatimisen sekä kunnia- 
kirjan tekstaamisen. Kunniakirjan allekirjoittavat yhteisesti ProAgria Keskusten Liitto ja asianomai-
nen ProAgria Keskus. 
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