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Kristilliset
sosialidemokraatit

Politiikka on yhteisten asioiden hoitamista.
Puolustamme terveitä elämäntapoja ja eettisiä arvoja.
Evankeliumi ei ole vain sanoja tai puhetta, vaan tekoja hyvän
elämän puolesta.
Maailmanparantamista ei kannata aloittaa naapurista, vaan
itsestä.
Lähimmäisenrakkaus on globaali ilmiö.
Rauha, veljeys,tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus - ei vain
meille, vaan kaikille.
Pidetään kaikista huolta - heistäkin, jotka eivät pysty siitä
maksamaan.

Tietoja Veljeysliikkeestä:
Puheenjohtaja Heikki Palmu, puh. 045 895 9160, hkpalmu@gmail.com,
Vähä-Hämeenkatu 7 A 19, 20500 Turku
Varapuheenjohtaja Aki Ojakangas, ojaaki100@gmail.com puh. 040 506 6582
Sihteeri Piretta Pietilä, piretta.pietila@gmail.com, puh. 050 528 5898
Taloudenhoitaja Tarja Kantola,kantolantarja@gmail.com puh. 050 555 0833
Tiedotussihteeri/Veljeyslehden päätoimittaja Vesa Karvinen,
vkarvinen98@gmail.com, puh. 040 081 3460

Nettisivut: www.kristillinensdpliitto.fi

Liiton pankkiyhteys
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Jäsenmaksu
Henkilöjäsenen jäsenmaksu
10 euroa/vuosi. Uudet
jäsenet hyväksyy
liittotoimikunta

Veljeysliitto on jäsen uskonnollisten sosialidemokraattien kansainvälisessä liitossa
International League of Religious Socialists ILRS.

Rakenna yhteyttä
lähiseutusi tovereihin!

Sisaret ja veljet,
tehdään se yhdessä!

Ei välinpitämättömyydelle,
kyllä solidaarisuudelle
Mitä Kristillisten sosialidemokraattien eli Veljeysliiton jäsenyys
Sinulle antaa?

Annoskoot

Miksi kristilliset sosialidemokraatit?
Kristilliset sosialidemokraatit haluavat koota yhteen ihmisiä, joita
sosialidemokraattisen ajattelutavan lisäksi yhdistää myös kristillinen
usko, seurakunnan jäsenyys ja ekumeeninen toiminta.
Työväenliikkeen sekä rauhan ja oikeudenmukaisuuden aatepohjalta
haluamme toimia tämän päivän sosialidemokraatteina ja
kristittyinä. Kokoamme yhteen ihmisiä, joita puhuttelevat
yhteiskunnalliset kysymykset, kansainvälinen solidaarisuus ja
lähimmäisenrakkaus.
Kristilliset sosialidemokraatit toimivat kunnallisessa,
seurakunnallisessa ja valtakunnallisessa työssä - vastuullisen
yhteiskunnan puolesta.

Yhteyden sielunveljiin ja -sisariin, oman liikkeemme tovereihin.
verkoston seurakuntien, kuntien ja valtakunnallisten
sosialidemokraattisten päättäjien kanssa
kanavan yhteiskunnalliselle keskustelulle rauhan,
oikeudemukaisuuden ja solidaarisuuden puolesta
ekumeniaa ja kansainvälisyyttä.
paikallisia ja valtakunnallisia keskustelu- ja hartaustilaisuuksia,
sekä kirkkoiltoja ja -pyhiä.
Liity Kristillisten sosialidemokraattien jäseneksi täyttämällä oheisen
kupongin tai lähettämällä tietosi sähköpostitse puheenjohtajalle. (ks.
osoitteet takasivulla) Liittyminen ei edellytä SDP:n jäsenyyttä.
-------------------------------------------------------------------------Nimi______________________________________________________
Osoite____________________________________________________
Puhelin ja sähköposti_______________________________________
(Maakuntasi) Helsinki Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta
Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Savo-Karjala
Keski-Suomi Pohjanmaa Oulu Lappi

