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Ilmoitan suostuvani siihen, että minut
Jag ger mitt samtycke till att man

Nimen selvennys - Förtydligande av namnet
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liitetään jäseneksi

ansluter mig som medlem i

ilmoitetaan eronneeksi

avskedar mig som medlem i

-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan ja sen
seurakunnan tai paikallisyhteisön jäseneksi

benämnd religionssamfund eller lokalförsamling

-nimisestä uskonnollisesta yhdyskunnasta

benämnd religionssamfund eller lokalförsamling 

Yleisohje
Tämä on näytöllä täytettävä pdf-formaatti.  Täytettävän kentän merkiksi hiiren nuoli muuttuu isoksi I-kirjaimeksi.  Täyttökohdasta toiseen voit siirtyä tabulaattorilla.  Huom !   Kirjoittamasi tekstin pitää näkyä kokonaan täyttökentässä.  Tekstillä täytettyjen kenttien tyhjentämiseksi aseta kursori kenttään paina samanaikaisesti näppäimiä Ctrl+A ts. maalaa kenttä ja paina Delete-näppäintä. Lomakkeen kaikki täyttötekstit voit poistaa  *Tyhjennä* -painikkeella.  *Valmis*-painike tuo kaiken tekstin näkyviin.  Painettuasi *Tulosta* -painiketta voit vielä valita kuinka monta kopiota täytetystä sivusta tulostuu.  Pdf-formaattia ette voi tallentaa koneen muistiin täytettynä ilman maksullista  Adobe Acrobat-ohjelmaa".
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Almenna uppgifter
Detta är ett pdf-format som man kan fylla i i rutan. Markören blir stort I då den förs till ett fält som man fyller i. Du kommer från ett fält till följande med tabulatorn.  OBS! Texten Du skrivit bör i sin helhet synas i skrivfältet. För att tömma ett fält skall Du måla det (Ctrl+A) och trycka på Delete-knappen. Skrivfälten på blanketten kan Du tömma med *Töm* knappen.  Med knappen *Färdig* får du fram texten på alla punkter. Efter det Du tryckt på *Skriv ut* -knappen kan du välja hur många kopior Du vill skriva ut. Du kan inte lagra den ifyllda pdf-blanketten utan det avgiftsbelagda Adobe Acrobat-programmet.
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