


OMASDP- 
sovelluksessa
 

• tarkistat jäsennumerosi, 

• tarkistat, onko äänioikeutesi  
voimassa puolueen sisäisissä  
vaaleissa, 

• tarkistat jäsenlaskusi tilanteen, 

• päivität yhteystietosi, 

• äänestät jäsenäänestyksissä, 

• löydät jäsenetusi, 

• pääset tutustumaan juuri sinulle koh-
dennettuihin materiaaleihin  
ja työkaluihin.



1. Siirry puhelimesi selaimella osoit-
teeseen https://mobiili.sdp.fi  tai lue 
qr-koodi seuraavalta sivulta.

2. Kirjaudu sisään jäsenrekisteritun-
nuksillasi tai pankkitunnuksillasi.

3. Onnistuneen kirjautumisen jälkeen 
puhelimesi selain ehdottaa sovelluk-
sen asentamista.  

Halutessasi voit käyttää sovellusta 
myös puhelimen selaimessa.

Mikäli puhelimesi ei ehdota auto-
maattista latausta alkunäyttöön, seu-
raa seuraavilla sivuille olevien kuvien 
ohjetta. Näin saat sovellusnäkymän 
puhelimesi näy tölle.

Huomaa, että puhelinten eri versiois-
sa on eroja, esimerkiksi Android-puhe-
limella lataus voi toimia myös nuolinäp-
päimen takaa tai Iphonessa laatikko, 
jossa on nuoli voi olla myös oikeassa 
ylänurkassa. Mikäli iPhonessa kotivalik-
ko ei näy, se voi löytyä Muokkaa toimin-
toja -painikkeen kautta.

NÄIN LATAAT 
OMASDP-SOVELLUKSEN 
PUHELIMEESI
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Asennus iPhoneen:



Asennus Androidiin:
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Apunamme miljoonaan 
kohtaamiseen
Soittokampanja
Puolue tarjoaa kaikille ehdokkaille, 
tukiryhmille ja aktiiveille tunnukset 
soittojärjestelmään, jolla voi tavoittaa 
äänestäjiä tehokkaasti ja kohdistetus-
ti. Tavoitteenamme on soittaa 50 000 
puhelua kampanjan aikana. 

Ovelta ovelle
Ovelta ovelle kampanjoinnilla on Ruot-
sissa saatu äänestysaktiivisuutta 
nostettua, jopa 3,6 %. Lähtekää mukaan 
koputteluun omalla alueellanne. Tavoit-
teenamme on koputtaa 20 000 ovea.

Karttapalvelu
Laaja tutkimustieto puolueemme kan-
nattajista ja potentiaalista on käytettä-
vissäsi postinumeron tarkkuudella Kart-
tapalvelussa. Ota karttapalvelu käyttöön 
kampanjasi suunnittelun ja äänestäjien 
kohtaamisen tueksi. 

Lue lisää soittokampanjasta, ovelta 
ovelle kampanjoinnista ja karttapal-
velusta OmaSDP-sovelluksen sisältä 
löytyvistä linkeistä ja materiaaleista. 



VAALIPELI
Meidän yhteinen tavoitteemme on 
tavata miljoona äänestäjää eduskun-
tavaalikampanjan aikana. Tavoite on 
jaettu piirien kesken.

Vaalipelissä piirin ehdokas tai vaalipääl-
likkö pääsee perustamaan ehdokkaal-
le oman joukkueen, johon voi kerätä 
jäseniksi koko vaalitiiminsä. Vaalipelissä 
kaikki pääsevät keräämään kohtaamisia 
yhteiseen pottiin ja samalla kisaamaan 
leikkimielellä kohtaamisten keräämi-
sestä. Peli palkitsee ahkerat kohtaajat.

Saatko sinä toveri vai agitaattori an-
siomerkin, onko joukkueesi terästä vai 
timanttia? Mikä joukkue on piirin kovin 
kohtaaja? Lähde mukaan kisaamaan 
kohti vaalivoittoa!

Vaalipelin löydät OmaSDP äpistä ja 
käyttöohjeet löydät pelin sisältä. Jokai-
sen piirin alle tulee myös piirin joukkue, 
johon voit liittyä, jos sinulla ei ole vielä 
omaa ehdokasta.




