
Puolueen rekisteröintihakemukseen liitettävä luettelokortti
Förteckningskort som åtföljer partiets registreringsansökan

Puolueena rekisteröitävä yhdistys  Föreningen som registreras som parti

Huom! 
Täytä lomake suuraakkosin. Yksi (1) merkki ruutua kohden. 
Lomakkeen tulee olla kokoa A4, jotta se pystytään lukemaan koneellisesti. 

Obs!
Fyll i blanketten med stora bokstäver. Ett (1) tecken per ruta. 
Blanketten ska vara i A4-format så att den kan läsas maskinellt. 

Allekirjoittajan henkilötiedot  Undertecknarens personuppgifter

Kannatan ylle merkityn yhdistyksen rekisteröimistä puolueena ja vakuutan, että olen äänioikeutettu eduskuntavaaleissa, kuntavaaleissa
tai europarlamenttivaaleissa. 

Jag stöder registrering av den ovannämnda föreningen som parti och försäkrar att jag är röstberättigad vid riksdagsval, kommunalval eller
Europaparlamentsval.

Yhdistyksen nimi  Föreningens namn

Sukunimi  Efternamn

Päiväys, pp/kk/vvvv  Datum, dd/mm/åååå

Paikka  Plats

Allekirjoitus  Underskrift

Etunimet (täydellisenä)  Förnamn (fullständiga)

Kotikunta  Hemkommun

Syntymäaika, pp/kk/vvvv  Födelsedatum, dd/mm/åååå

Vakuutus ja allekirjoitus  Försäkran och underskrift
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Viranomaisen hallussa olevat puolueen rekisteröimishakemukseen liitetyt luettelokortit ovat julkisia. 
Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), 24 §:n 1 momentin 32 kohta. 

De förteckningskort som åtföljer partiets registreringsansökan och som innehas av en myndighet är offentliga.
24 § 1 mom. 32 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).
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