
Evankeliointikoulu

YWAM:n ensimmäinen koulu oli Evankeliointikoulu. Se syntyi Jumalan antamasta näystä. 
Lähetysjärjestön ensimmäisinä vuosina haluttiin antaa YWAMilaisille lisää mahdollisuuksia
valmistautua palvelutehtäviinsä.  Ensimmäinen koulu pidettiin Sveitsin Lausannessa ja sen
johtajina olivat Loren ja Darlene Cunningham.

Tänään evankeliointikouluja pidetään ympäri maailman, mutta vain muutamissa 
keskuksissa. Evankeliointikoulun tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia toimia 
kokoaikaisessa kristillisessa palvelutyössä. Opetusohjelma antaa opiskelijalle valmiuksia 
toimia evankelistana, vahvistaa luonnettaan, rakentaa kestävä perustus elämälle, löytää 
lahjansa ja kehittää palvelutyössä tarvittavia taitoja. 

Evankeliointikoulu koostuu 12 viikon luentojaksosta ja 10 viikon kulttuurienvälisestä 
aktiojaksosta Suomessa ja muissa maissa sen mukaan, miten Jumala johtaa. 

Vaihe 1 – Kouluttaa ja varustaa
Rukoilemme, että Jumala tekee suuria asioita Evankeliointikoulun kautta. Sydämellämme 
on nähdä opiskelijoita tulevan eri puolilta maailmaa, valmiina satsaamaan koulutukseen ja 
sen myötä ottamaan aktiivisesti osaa yhteiskuntamme eri alojen kehittämiseen. Koulu 
varustaa kohtaamaan ihmisiä ja palvelemaan omalla paikkakunnalla ja muualla 
maailmassa. Sellaiset asiat ovat Jumalan sydämellä ja odotamme innokkaasti, mitä 
kaikkea Hän haluaa koulun kautta tehdä… 

Mitä aiheita Evankeliointikoulussa opiskellaan?

•Henkilökohtainen evankelioiminen

•Palveleva/hengellinen johtajuus

•Ylistys ja hengellinen sodankäynti

•Kuinka viestiä, miksi ja mitä kristittynä uskot

•Uusien palvelutehtävien aloittaminen/seurakuntien istutus

•Kuinka tavoittaa kaupunkeja tehokkaammin

•Kulttuurienvälinen evankeliointi ja itämainen maailmankuva

•Opetuslapseus ja Raamatun opiskelu

•Pyhän Hengen työ evankelioinnissa ja Jumala-suhteen tärkeys

•Puheiden pitäminen

• Ynnä muuta!!!

Koko koulun ajan osallistumme viikottain erityyppisiin palvelu- ja evankeliointitehtäviin. 
Haluamme rukoilla eri puolilla paikkakuntaa, etsiä ja saada sydämellemme, mitä Jumala 
on jo tekemässä sekä palvella paikkakunnan ihmisiä eri tavoin. Evankelioimme monella 
tapaa, jotta saamme nähdä, miten Jumala voi toimia itse kunkin opiskelijan kautta.

Vaihe 2 – Opittu täytäntöön
Osana Evankeliointikoulua järjestämme 10 viikon aktiojakson. Rukoilemme tämän jakson 
puolesta koko koulun ajan. Tästä jaksosta voi siksi muotoutua erilaiseksi joka koulussa. 
On mahodllista, että pidämme sen yhtämittaisesti 3 kk:n luentojakson jälkeen, mutta 



aktioita saatetaan myös pitää luentojaksojen välissä niin, että käytännön jaksoja pidetään 
luentojen lomassa koko 22 viikon ajan. 

Mitä opiskeljoilta edellytetään

YWAMin järjestämä opetuslapseuskoulu kenttäharjoitteluineen (DTS – IDS 701/702) tai 
YWAMin Crossroads-opetuslapseuskoulu  (CDTS – IDS 703/704) suoritettuna.

* Tärkeä ilmoitus:
Kaikilta opiskelijoilta edellytetään terveysvakuutusta luentojakson ajaksi ja 
matkavakuutusta aktiojakson ajaksi. Ellei opiskelijalla ole terveyteen liittyvää vakuutusta 
molempien jaksojen ajaksi, sellainen tulee hankkia koulun kautta. 

Evankeliointikoulun tavoitteet 

•Kouluttaa opiskelijoita evankelioimaan sekä opetuksen että käytännön harjoittelun 
keinoin.
•Auttaa opiskelijoita löytämään lahjansa ja kutsumuksensa.
•Aloittaa uusia työmuotoja opiskelijan, henkilökunnan tai YWAM Koivumäen näyn 
mukaan, sekä
•Auttaa kokoaikatyöhön hakeutuvia löytämään olemassa olevia työmuotoja, joissa 
omaa näkyä voi toteuttaa.

Kuinka Evankeliointikouluun haetaan  

Kiitos, että haet opiskelemaan Youth with a Mission (YWAM):n Koivumäen 
keskukseen! Rukoilemme, että saat kokea Jumalan johdatusta hakemuksen 
suhteen. Jotta voisimme käsitellä hakemustasi, tarvitsemme kaikki lomakkeet 
täytettyinä. Jos joku kysymys ei koske sinua, vedä sen kohdalle viiva. 
Aviopuolisoiden tulee kunkin täyttää omat henkilökohtaiset hakemuksensa. 
Kopioikaa samat sisällöt niissä kohdin, missä tiedot ovat yhteisiä. 

1) Koulun hakemuslomake. Ole hyvä ja vastaa kaikkiin kysymyksiin ja palauta 
lomake alla lueteltujen liitteiden kanssa. 
2) Rekisteriöintimaksu, jota ei palauteta 
- Rekisteriöintmaksu on 200 € sinkuille ja 300 € pariskunnille. Maksetaan YWAM 
Koivumäen tilille ja suorituksesta liitetään kuitti hakemukseen.  
3) Henkilöhistoria. Vastaa kysymyksiin rukoillen ja ytimekkäästi erilliselle paperille. 
Vastauksesi ovat tärkeä osa hakemusprosessia.  
a) Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä koulusta ja mitkä ovat odotuksesi? 
b) Oletko keskustellut kouluun osallistumisesta pastorisi/hengellisen johtosi 
kanssa? Miten he suhtautuvat tähän päätökseen? 
c) Miten perheesi suhtautuu päätökseesi osallistua kouluun? 
d) Kuvaa pitkän tähtäimen tavoitteesi. Onko Jumala ilmoittanut sinulle 
elämänkutsumuksesi? Jos on, kerro siitä tarkemmin. 
e) Kuvaa nykyinen jumalansuhteesi. 
(4) Terveyslomake. Täytä tämä lomake ja palauta suoraan Evankeliointikouluun. 
Nämä lomakkeet tulee täyttää myös lasten osalta, mikäli lapset tulevat mukaan 



koulun ajaksi. 
(5) Suosituslomakkeet. Täytä suosituslomakkeen yläosa ja anna 
Opetuslapseuskoulusi johtajalle tai viimeisimmälle YWAM-johtajallesi. Anna 
lomakkeen mukaana kuori, jossa on valmiiksi YWAM Koivumäen postitusosoite ja 
postimerkki. Tärkeää: Kaikkia opiskelijoita rohkaistaan jättämään hakemuksensa 
niin aikaisin kuin mahdollista, koska kurssi voi täyttyä aikaisin. Yhdysvaltojen 
kansalaisten tulee hakea viimeistään kaksi kuukautta ennen koulun alkua, EU-
kansalaisten (ml. suomalaisten) tulee hakea viimeistään kolme viikkoa etukäteen. 
Afrikasta ja Aasiasta tulevien tulee hakea mahdollisimman pian viisumien takia.

Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella:
Youth With A Mission Koivumäki

                              Varpaisjärventie 1350
                              71800 Siilinjärvi
Evankeliointikoulun (SOE) sähköposti: soeywamkoivumaki@gmail.com
 

mailto:soeywamkoivumaki@gmail.com


Evankeliointikoulun hakemus 

Päivämäärä: __________________ 
Rekisteröintimaksu (kuitti liitteenä): _______________ 
Koulun aloituspäivä: __________________________ 
Oma nimi:__________________________________________________________
                                          (Viralliset etunimet ja sukunimi + mahd. kutsumanimi)

Nykyinen osoite
Lähiosoite:_________________________________________________________
Postinro: _______________ Postitoimipaikka _____________________________ 
Puh: ______________________________________

Vakituinen osoite  
Lähiosoite:________________________________________________________
Postinro: _________________ Postitoimipaikka __________________________ 
Puh: ______________________________________

Sähköposti: _______________________________________________________ 
Ikä: __________ Syntymäaika: ________________________________________  
Sukupuoli: M __ N __ 
Syntymäpaikka: ____________________________________________________ 
Äidinkieli: _________________________ Kansallisuus: _____________________
Henkilötunnus: _____________________________________________________ 
Passin nro:___________________ Missä myönnetty: _______________________ 
Viimeinen voimassaolopäivä: ___/___/_____    
Nimi kuten ilmoitettu passissa: 
_________________________________________________________________
Ellei sinulla ole passia, milloin olet tilannut sellaisen?  
__________________________________
Siviilisääty: ___ Naimaton ___ Kihloissa ___ Eronnut ___ Asumuserossa ___ 
Uudelleen naimisissa ___  Leski ___ Naimisissa ___ Puolison nimi: 
_________________________________________________________________ 

Kurssipaikalle mukaan tulevien lasten nimet: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Syntymäaika _______________________________________________________
Sukupuoli __________________________________________________________
Millä luokalla koulussa ________________________________________________

Kuvaa viimeisin YWAM-kokemuksesi: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



Miten ensimmäiseksi kuulit Evankeliointikoulusta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Mikä on tavoitteesi hakiessasi Evankeliointikouluun? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Missä ja milloin suoritit Opetuslapseuskoulusi? 
Paikka:______________________________ Aika:__________________________
Milloin valmistuit: ________________________ 
DTS-johtaja: ____________________________ 
Oletko osallistunut muihin YWAM-kouluihin? ___En___Olen 
Mitkä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
Oletko toiminut muissa YWAM-tehtävissä: 
__________________________________________________________________ 
Mitkä ovat suunnitelmasi tämän koulun jälkeen? 
Rengasta yksi seuraavista vaihtoehdoista:
a. Toinen YWAM-koulu    b. Jatko-opiskelu mualla  c. YWAM-henkilökuntaan 
liittyminen    d. Palata työhön/lähetystyöhön    e. Epävarma     f.  Muu 
__________________________________________________________________ 

Taloudelliset tiedot: Onko sinulla jo koko koulumaksu koossa? On __ Ei ole__ 
Mikäli ei ole, mistä lähteistä ne tulevat? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Onko sinulla maksamattomia velkoja? On __ Ei ole __ Mikäli on, voitko eritellä:  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Vakuutan, että olen antanut pyydetyt tiedot totuudenmukaisesti. 

Hakijan allekirjoitus: ____________________________________ 
Päivämäärä:  _____________________________ 

 Hakemus liitteineen lähetetään osoitteella:
Youth With A Mission Koivumäki

                              Varpaisjärventie 1350
                              71800 Siilinjärvi
                                 



LUOTTAMUKSELLINEN SUOSITUSLOMAKE
Hakijalle: Täytä alla olevat tiedot ja anna lomake sekä valmiilla osoitteella ja 
postimerkillä varustettu kirjekuori suosittelijalle. 

Hakijan nimi:  
_________________________________________________________ 
Kurssi, johon hän hakee: 
________________________________________________ 
Kurssiaika: _______________________________

Minä, yllä mainittu hakija,  YMMÄRRÄN, että suositus on luottamuksellinen 
suosittelijan ja koulun välillä. 

Hakijan allekirjoitus: _______________________________Pvm:______________ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Yllä mainittu hakija on hakenut opiskelemaan YWAM Koivumäen järjestämään 
koulutukseen. YWAM Koivumäki ja YWAM Finland ovat osa kainsainvälistä Youth 
With A Mission (YWAM) -lähetysjärjestöä. YWAM on kansainvälinen ja 
yleiskristillinen järjestö, joka perustettiin vuonna 1960. Tätä nykyä se toimii yli 1000 
paikkakunnalla yli 186 maassa. Henkilökuntaan kuluu lähes 16,000 työntekijää. 
Tavoitteena on kouluttaa, haastaa ja auttaa kristittyjä löytämään paikkansa 
Kristuksen käskyn täyttämisessä: “Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa 
evankeliumia kaikille luoduille” (Mark. 16:15). Alla jätettyjä kommentteja otamme 
huolelliseen harkintaan. Siksi pyydämme sinua täyttämään lomakkeen huolella. 
Kiitos avustasi!

Rastita seuraavia kohtia ja kommentoi tarvittaessa:  
1. Kuinka hyvin tunnet hakijan?  ___ oikein hyvin  ___ hyvin ___ pintapuolisesti 
2. Minkälaisissa tilanteissa olet seurannut hakijan?  ___ kotona  ___ töissä  ___ 
ystävien kesken ___ seurakunnan yhteyksissä ___ muussa, missä? 
__________________________________________________________________ 
3. Kuinka kauan hakija on osallistunut seurakuntaanne? 
__________________________________________________________________ 
4. Minkälaiseen toimintaan hakija on osallistunut seurakunnassanne? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
5. Yhteyksissäsi hakijan kanssa, minkälaisen sitoutumisen asteen hän on 
osoittanut? ____ uskollinen ___ epäjohdonmukainen  ___ muu  
___________________________________ Ole hyvä ja kerro esimerkkejä.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
6. Tiesitkö jo etukäteen, että hakija aikoo osallistua tähän YWAM-koulutukseen? 
___ Tiesin. ___ En tiennyt.

Valitse seuraavista luonnehdinnoista:
Erinomainen ____ Yli keskiarvon _______ Keskinkertainen ______ 
Alle keskiarvon _____ Aliarvoinen _______



Aloitekyky _______________________
Sosiaalinen sopeutumiskyky___________________ 
Muista huolehtiminen ___________________
Seuraamisen kyky ___________________ 
Johtajuus _______________________
Harkinta/päätöksenteko ________________________ 
Tunne-elämän tasapaino ____________________________________ 
Terveys _________________________________ 
Huoliteltu olemus ___________________________
Comments 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Henkiset kyvyt:  Valitse sopivin vaihtoehto. 
Ymmärtämisen nopeus: ____ nopea  __ keskinkertainen __ hidas
Ahkeruus: __ kova tekemään työtä __ keskinkertainen ___  sinnikkyys puuttuu 
Luotettavuus: __ hoitaa velvoitteet __ keskinkertainen __ laiminlyö velvoitteensa 
Yhteistyökyky: __ toimii hyvin muiden kanssa __ keskinkertainen __ välttää 
ryhmätoimintaa  
Joustavuus:  __ avoin muutoksille  __ keskinkertainen __  joustamaton  
Kristillinen luonne: __ tasapainossa __ keskinkertainen __ epävakaa 
Elämänote: __ iloinen __ keskinkertainen __ passiivinen 
Tarkkuus: __ ajoissa __ keskinkertainen __ usein myöhässä  
Taloudellinen vastuu:  __ kunnioittaa velvoitteensa __ keskinkertainen __ laiminlyö 

Kommentteja:  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________

7. Elääkö hän korkeiden kristillisten moraalitavoitteiden mukaan? __ Elää __ Ei elä 
(tarkenna) _________________________________________________________
8. Onko hänellä ennakkoluuloja jotain tiettyä ryhmää, rotua tai kansallisuutta 
vastaan? __ Ei __ On (tarkenna)
__________________________________________________________________
9. Miten hakija suhtautuu kristillisiin palvelutehtäviinsä? __ omistautunut __ 
keskinkertainen __ tekee, kun sopii
Kuvaile:  ___________________________________________________________
__________________________________________________________________
10. Mikä parhaiten kuvaa hakijan kristillinen kokemus? __ kypsä __ tarttuva __ aito 
ja kasvava __ ylitunteellinen __ pinnallinen
Tarkenna: __________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. Kaikenkaikkian, mitä pidät hakijan vahvoina puolina? (mukaan lukien 



erityistaidot) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
12. Kommentoi hakijan perhetausta (mikäli tunnet sen)   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
13. Mikä mielestäsi motivoi hakijan hakiessaan YWAMiin? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
14. Mitä YWAM voisi tehdä tukeakseen hakijan henkilökohtaista kehitystä? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Onko muita elämänalueita, joista meidän on hyvä tietää, jotta voisimme 
paremmin palvella häntä? Kuten terveyteen, psykologiseen puoleen, 
huumeiden/alkoholin n käyttöön, homoseksuaalisuuteen, okkultismiin, 
masennukseen liittyvät asiat. ___________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
16. Suosittelisitko hakijan hyväksyttäväksi YWAMin koulutukseen ___ Suosittelen 
___ Varauksin (tarkenna) __ En suosittele (tarkenna) _______________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17. Onko hakija jossain vaiheessa osoittautunut epäluotettavaksi, epärehelliseksi 
tai luonteeltaan kyseenalaiseksi  __ Ei ole __ On (tarkenna) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
18. Olisi seurakuntanne halukas tukemaan tämän hakijan? __ taloudellisesti ___ 
rukouksin 
Kommentteja _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Olen tuntenut ___________________________ jo __________ vuoden ajan ja 
uskon, että yllä kuvattu antaa hänestä oikeudenmukaisen kuvan. 
Allekirjoitus:  _____________________________________ 
Päivämäärä:  _________________________________________ 
Nimenselvennys: _________________________________  
Asema: ______________________ 
Osoite:  ___________________________________________________________ 
Puhelin: ______________________ 
Sähköposti: _______________________________ 

Haluatko lisätietoja YWAMista? __ Haluan __ En halua

Lähetä täytetty lomake osoitteella:
     Youth With A Mission Koivumäki

                           Varpaisjärventie 1350                            
                           71800 Siilinjärvi                


