LIITY JÄSENEKSI
Sukunimi

Etunimet

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka

Syntymäaika/henkilötunnus

Puhelinnumero

Sähköposti
Äidinkieli

SUOMI

Haluan liittyä
Demarinaisten jäseneksi
Suosittelijani (jos on)

RUOTSI

KYLLÄ

Sukupuoli

NAINEN

MUU

MIES

Haluan liittyä
Demarinuorten jäseneksi

EN HALUA KERTOA

Haluan liittyä
demariopiskelijoiden (SONK) jäseneksi

Suosittelijan osoite (pakollinen mikäli suosittelija)

Paikka, aika ja allekirjoitus

PUOLUEOSASTO TÄYTTÄÄ
Piiri ja kunnallisjärjestö

Osasto

Paikka ja aika

Jäsenlaji		

01

03

04

06

Päivämäärä ja allekirjoitus

Kiitos sinulle halustasi vaikuttaa sekä valinnastasi liittyä SDP:n jäseneksi.
Käsittelemme jäsenhakemuksesi mahdollisimman pian.
Odotellessa voit tykätä ja seurata meitä Facebookissa sivustolla Sosialidemokraatit SDP.
Voit myös olla yhteydessä SDP:n jäsenpalveluun puoluetoimiston vaihteen kautta p. 09 478988 tai sähköpostilla riikka.keskitalo@sdp.fi. Riikalta voit kysyä neuvoa liittyen oikean osaston valintaan, millaista toimintaa
alueellasi järjestetään, vinkkejä miten päästä toimintaan tai muita askarruttavia asioita. Vieraile nettisivuillamme osoitteessa www.sdp.fi. Lataa omasta sovelluskaupastasi SDP:n Kansalaispaneeli jonka kautta pääset heti
vaikuttamaan.
Voit myös tutustua meitä lähellä oleviin järjestöihin heidän nettisivuillaan. Löydät nämä myös sosiaalisesta
mediasta.
www.nuoretkotkat.fi www.demarinuoret.fi www.sonk.fi
www.demarinaiset.fi www.solidaarisuus.fi www.sorsafoundation.fi
Tervetuloa mukaan!
Palautusosoite: SDP/jäsenpalvelu, Siltasaarenkatu 18-20 C, 00530 Helsinki

BLI MEDLEM
Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer och postanstalt

Födelsedatum/personnummer

Telefon

Epost
Modersmål

finska

Kön

svenska

Jag vill också bli medlem
i Socialdemokratiska kvinnor
Rekommenderare (om du har)

JA

KVINNA

ANNAT ALTERNATIV

MAN

Jag vill också bli medlem
i Socialdemokratisk ungdom

JA

VILL EJ SVARA

Jag vill också bli medlem
i Socialdemokratiska studerande
(SONK)

JA

Rekommenderarens adress

Plats, datum och underskrift

PARTIAVDELNINGEN FYLLER I
Distrikt och kommunalorganisation

Avdelning

Plats och datum

Typ av medlemskap

01

03

04

06

Datum och underskift

Tack för att du vill påverka och väljer att bli medlem i SDP.
Vi behandlar din medlemsansökan så fort som möjligt.
Under tiden kan du gilla och följa oss på Facebook på sidan Sosialidemokraatit SDP.
Du kan också kontakta SDP:s medlemstjänst på telefon 09 478988 eller epost riikka.keskitalo@sdp.fi. Du
kan få mera information av Riikka, till exempel till vilken avdelning du kan ansluta dig, hurudan verksamhet det
arrangeras inom ditt område, tips på hur du kan komma med i verksamheten eller andra frågor som du funderar på. Du kan besöka oss på våra hemsidor www.sdp.fi. Du kan också ladda ner från din egen app-butik SDP:s
kansalaispaneeli-mobilapp med vilken du genast kan börja påverka.
Du kan också bekanta dig med organisationer som står oss nära via deras hemsidor. Du hittar dem också på
sociala medier.
www.nuoretkotkat.fi www.demarinuoret.fi www.sonk.fi
www.demarinaiset.fi www.solidaarisuus.fi www.sorsafoundation.fi

Returadress: SDP rp, Broholmsgatan 18-20 c, 00530 Helsingfors

