ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI
UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET
FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

Yhteisön nimi / Samfundets namn / Name of the organization:
Haluamme, että ulkosuomalaisparlamentin posti lähetetään seuraavaan osoitteeseen
Vi önskar, att utlandsfinländarparlamentets post sänds till följande adress.
Please, send mail from the Finnish Expatriate Parliament to the following address

Osoite / Adress / Address:

Sähköposti / E-post / E-mail:

Puh / Tel:

Faksi / Fax:

Yhteisön kotisivut / Samfundets hemsidor / Home www-pages:

Päiväys / Datum / Date:

Yhteisön puheenjohtajan, sihteerin tai USP-yhteyshenkilön allekirjoitus
Underskrift av samfundets ordförande, sekreterare eller UFP-kontaktperson
Signature of organization’s Chairman, Secretary or FEP contact person

Palauttakaa lomake täytettynä ulkosuomalaisparlamentin sihteeristöön. Kiitos yhteistyöstä!
Returnera blanketten till utlandsfinländarparlamentets sekretariat. Tack för samarbetet!
Please return to the Secretariat of the Finnish Expatriate Parliament. Thank you for your cooperation!
Ulkosuomalaisparlamentti, Suomi-Seura, Mariankatu 8, 00170 Helsinki, Finland
Sähköposti / e-post / e-mail: info@usp.fi
Puh. / tel: +358-9-6841 2127
Faksi / fax: +358-9-6841 2140
www.usp.fi

ULKOSUOMALAISPARLAMENTTI
UTLANDSFINLÄNDARPARLAMENTET
FINNISH EXPATRIATE PARLIAMENT

Haluamme tilata seuraavat dokumentit painettuina
□ Vuoden 2015 päätöslauselmat (aiemmat: 2012)
□ Ulkosuomalaisparlamentin Säännöt ja Työjärjestys
□ Aloitelomakkeita ___ kpl (9. istunto 16.-17.6.2017)
Huom! Nämä materiaalit löytyvät myös sähköisinä ulkosuomalaisparlamentin kotisivuilta www.usp.fi
Olkaa hyvä ja täyttäkää kääntöpuolelle myös toivomanne lähetysosoite tälle materiaalille.
Sihteeristö voi myös lähettää sähköpostitse ulkosuomalaisparlamentin esitteitä sähköisinä, kuten
USP-haitariesite, ___ Powerpoint-esitys USP:ista, liuska: Suomi-Seuran johtokunta & USP:n puhemiehistö.

Vi vill beställa följande material i tryckt form
□ År 2015:s resolutioner i tryckt form (tidigare: 2012)
□ Utlandsfinländarparlamentets Stadgar och Arbetsordning
□ Motionsblanketter ___ st (9. session 16.-17.6.2017)
Obs! Detta material finns även tillgängligt på utlandsfinländarparlamentets webbplats www.usp.fi
Var så goda och fyll ännu i den adress ni vill att materialet skall sändas till på baksidan av denna blankett.
Sekretariatet kan även skicka per e-post utlandsfinländarparlamentets broschyrer i elektronisk form, såsom
UFP vikblad, UFP Powerpoint presentation, Finland-Samfundets styrelse & UFPs presidium.

We would like to order in printed form
□ Resolutions from 2015 (earlier: 2012)
□ By-laws and Standing order of the Finnish Expatriate Parliament
□ Initiative forms, amount ___ (9. session 16.-17.6.2017)
NB! These materials are also available at the Finnish Expatriate Parliament home site www.usp.fi
Please fill in on the reverse side the address where you wish to receive this material.
The Secretariat can also send by e-mail leaflets about the Finnish Expatriate Parliament, such as
folded FEP flyer, FEP Powerpoint presentation, relationship between Finland Society & FEP Presidium.

KÄÄNNÄ! VÄND! TURN OVER!

