
                                   

(TODELLA TÄRKEÄÄ – LUE HUOLELLISESTI)

Ennen kuin voimme käsitellä hakemuksesi, meidän täytyy saada seuraavat asiat:

1.  Hakemuskaavake

Hakemuksen tulee olla kirjoitettu koneella tai täytetty tummalla musteella.

Kaikkiin kysymyksiin tulee vastata. 

Aviopuolisoiden, jotka hakevat oppilaiksi, täytyy täyttää omat hakemukset. 

2. Kaksi (2) Uutta Passikuvaa

Liitä hakemukseen kaksi passikuvaa itsestäsi, joista toisen pitäisi olla hakemuksen etusivulla. 

Kaksi (2) Suosittelulomaketta

Anna mukana olevat lomakkeet yhdelle ystävälle tai työtoverille ja lähetä toinen OP-koulusi 
aktionjohtajalle, tai koulunjohtajalle. Pyydä heitä täyttämään lomakkeet ja lähettämään ne suoraan 
Missionuorille tässä hakemuksessa mainittuun osoitteeseen. Luottamuksellisuuden 
varmistamiseksi meidän täytyy saada nämä suosittelulomakkeet suoraan ystävältäsi ja DTS 
aktion/koulunjohtajaltasi. Emme voi hyväksyä suosittelulomakkeita, jotka ovat hakijan 
lähettämiä.

4.  Pastorin Suosittelulomake

Anna mukana oleva lomake pastorillesi. Pyydä häntä täyttämään lomake huolellisesti kokonaan ja 
toimittamaan se suoraan Missionuorille. Luottamuksellisuuden varmistamiseksi meidän täytyy saada 
tämä suosittelulomake suoraan pastoriltasi. Emme voi hyväksyä suosittelulomaketta, jonka hakija 
on lähettänyt.

Tärkeää:  Varmistaakseen tarpeellisen hakemuksen käsittelyajan, kehoitamme kaikkia oppilaita hakemaan 
mahdollisimman aikaisin.
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HAKUKAVAAKE

Henkilötiedot

Nimi                                      __Syntymäpäivä                 (P/K/V) ___________  Syntymäpaikka _____________

Osoite                                                                                                                              Postinro          ___________ 

Postitoimipaikka_________________Maa____________________Kansallisuus_______________________

Puh nro____________________ E-mail  ______________________ Siviilisääty _______________________

Passin Nro __________________ Myöntämispaikka ja -aika ______________________________________

Perhe & Terveystietoa     

Hääpäivä (P/K/V) ___________________   Puolison Nimi _________________________________

Syntymäpäivä (P/K/V) _____________ Syntymäpaikka _________________ Kansallisuus _______________

Passin Nro __________________ Myöntämispaikka ja -aika ______________________________________

Lapsesi jotka tulevat mukaasi

           Nimi                    Syntymäpäivä              Sukupuoli (N/M)     Passin Nro                  Voimassa oloaika 

(P/K/V)                       (P/K/V)

Jos odotat lasta, niin mikä on laskettu aika (P/K/V) ______________________________________

Kuinka lähiperheesi suhtautuu päätökseesi hakea tähän kouluun? 

_______________________________________________________________________________________________

Elämäsi Kristittynä ja kutsumus  
Vastaa seuraaviin kysymyksiin erilliselle paperille (väh. 2-3 lausetta per kysymys).

1. Kerro palvelutehtävistäsi, joissa olet toiminut.
2. Kuinka kuvailisit suhdettasi Jeesukseen?
3. Kuinka kuvailisit lahjojasi ja kutsuasi tässä elämänvaiheessa?
4. Mikä on motivaatiosi tehdä SOW? Kuinka Jumala vahvisti, että sinun pitäisi suorittaa SOW?
5. Kerro joku saamasi Jumalan sana, joka vahvisti että sinun pitäisi suorittaa SOW.
6. Mitä odotat oppivasi SOW:n aikana?
7. Milloin ja missä teit oman opetuslapseuskoulusi?
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8. Kerro mitä teit opetuslapseuskoulusi jälkeen.
9. Mitä Jumala on tehnyt elämässäsi opetuslapseuskoulun jälkeen? Kerro esimerkkejä.
10. Mitä kokemuksia sinulla on palvelusta seurakunnassa, tai lähetyskentällä?
11. Mistä palvelutehtävistä olet kiinnostunut? (Tiedätkö kutsumusalueesi? Kerro tarkemmin.)
12. Miksi uskot, että kutsumuksesi on erityisesti ylistyksen alueella?
13. Oletko säveltänyt  yhtään kappaletta? Jos olet, niin kuinka monta ja kuinka usein? 
14. Kuvaile suhdettasi paikallisseurakuntaasi, sen johtajiin ja osallisuuttasi siellä?
15. Onko paikallisseurakuntasi halukas tukemaan sinua rukouksin ja taloudellisesti tulevaisuuden 

missiotyötäsi ajatellen?  KYLLÄ/EI, Jos ei, niin tarkenna.
16. Onko jotain tärkeätä mitä haluaisit vielä jakaa kanssamme tässä hakemuksessa?

Musiikki- ja Ylistystaustasi

Kuvaile musiikki-ja ylistyskokemuksiasi tähän asti.  __________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Miellätkö itsesi hyväksi muusikoksi? Tarkenna. _________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Kerro mitä soitinta soitat, kuinka kauan olet soittanut ja millä tasolla. (Taso 1: Harjaantunut, voi mahdollisesti 

opettaa muita; Taso 2: kohtalainen; Taso 3: aloittelija; Taso 4: Ei kokemusta)

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Jos laulaisit, mikä olisi äänialasi, kuinka kauan olet laulanut, ja jos olet saanut harjoitusta. 

________________________________________________________________________________________

Koulutus ja työkokemus

Mitä kieliä osaat ja kuinka hyvin?

Kieli/Kielet          Taso 1 Sujuva          Taso 2 Kohtalainen       Taso 3 Heikko

___________      ___________            _____________            _____________

___________      ___________            _____________            _____________

___________      ___________            _____________            _____________

Missä suoritit opetuslapseuskoulusi aktion? ____________________________  Mikä oli aktiosi 

pääpalvelumuoto? _________________________________________________________________________

Mikä on ammattisi / koulutuksesi? ______________  Mikä on nykyinen ammattisi? ______________

Mitkä ovat harrastuksesi? ___________________________________________________________________

YWAM / U of N tausta: Oletko hyväksytysti suorittanut jonkun muun University of the Nations, tai YWAM:n
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koulun, kuin opetuslapseuskoulun?  KYLLÄ/EI __________ Jos kyllä, niin mikä koulu, tai kurssi:

                       Koulu/t                                         Päivämäärä:                           Paikka: Kunta/Maa

________________________________    _______________________          ____________________

________________________________    _______________________          ____________________

________________________________    _______________________          ____________________

Kustannukset

Lue huolellisesti ja täytä kohdat. 

Tällä hetkellä minulla on koulumaksuihin ____________€      Tarvitsen vielä ___________ €         

Summa jonka saan tukijoiltani kuukaudessa ________€    

Kuinka aion saada kokoon puuttuvat rahat: __________________________________________________

Olen tietoinen siitä että minun pitää maksaa koko teoriajakso kuukautta ennen koulun alkua, tai  

rekisteröitymispäivänä. KYLLÄ ______      EN _______    *Jos sinulla on jotain kysyttävää tomintaperiaatteistamme, kysy 

niistä School of Worship:n johtajalta. 

Päivämäärä: (P/K/V)_______________  Nimi: _______________________  Allekirjoitus: 
_______________________

Youth With A Mission toiminnan tarkoitus

Youth With A Mission (Missionuoret) on yli seurakuntarajojen toimiva kristillinen järjestö, jonka tarkoituksena on 
tehdä Jeesus Kristus tunnetuksi tälle sukupolvelle, saada liikkeelle mahdollisimman paljon ihmisiä auttamaan tässä 
tehtävässä ja varustaa, sekä auttaa ihmisiä täyttämään oman osansa lähetyskäskystä. 

Jumalan valtakunnan kansalaisina, meidät on kutsuttu rakastamaan, palvomaan ja tottelemaan Herraamme, rakastamaan
ja palvelemaan Hänen ruumistaan, Seurakuntaa, ja julistamaan Evankeliumi koko ihmiskunnalle, kaikkialle 
maailmassa. Me Missionuorissa uskomme, että Raamattu on Jumalan sana, joka paljastaa että ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi, että Hän antoi meille ikuisen elämän ristinkuoleman ja Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksen 
kautta. Jotta katumus, usko, rakkaus ja kuuliaisuus ovat sopivia vastineita Jumalan armoon meitä kohtaan, että 
ymmärtäisimme Jumalan haluavan kaikkien ihmisten pelastuvan, tulevan osallisiksi totuudesta ja että Pyhän Hengen 
voima tulee todeksi meissä ja meidän kauttamme, Kristuksen viimeisen käskyn täyttämiseksi. “Menkää kaikkeen 
maailmaan ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille.” (Mark 16:15).

Olen täyttänyt tämän hakemuksen kaikki kohdat ja vakuutan vastanneeni niihin totuudenmukaisesti ja parhaan 
ymmärrykseni mukaan. Jos minut hyväksytään Missionuorten kurssille, sitoudun noudattamaan annettuja sääntöjä ja 
ohjelmaa.  Olen täysin tietoinen siitä, että olen Missionuorten kurssin oppilaana velvollinen maksamaan kyseiseen 
kurssiin liittyvät kurssimaksut.

Päivämäärä: (P/K/V) ________________ Nimi: _____________________________ Allekirjoitus: 
____________________

ENNEN KUIN POSTITAT HAKEMUKSEN, TARKISTA SEURAAVAT SEIKAT:
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� Lääkärintodistus on asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu. 

� Olen liittänyt mukaan kaksi passikuvaa.

� Olen antanut suosituslomakkeen kolmelle suosittelijalle. (Liitä suosittelulomakkeisiin seuraava YWAM-info.)

Suosittelijat

Kolmen suosittelijasi yhteystiedot (Yhden suosittelijan pitäisi olla seurakunnan tai jonkun muun kristillisen 
organisaation työntekijä)

Nimi: ___________________________________
Puhelin numero: _____________________

Nimi: ___________________________________
Puhelin numero: _____________________

Nimi: ___________________________________
Puhelin numero: _____________________

                                                                                                                                                                                

Postita hakemuksesi passikopion kera osoitteeseen:

Missionuoret / YWAM: Koivumäki
Koulutus: School of Worship
Varpaisjärventie 1350
71800 Siilinjärvi
Suomi

Liitä suosittelulomakkeisiin)

YOUTH WITH A MISSION

Youth With A Mission (YWAM) on kansainvälinen Kristillinen järjestö,  jonka tarkoituksena on  saada aikaan muutosta apua
tarvitsevaan  maailmaan.  Järjestön  perusti  Loren  Cunningham  vuonna  1960  ja  nykyään  se  on  yksi  maailman  suurimmista
lähetysjärjestöistä.  YWAM johtaa  tuhansia  ihmisiä  ja  satoja  palvelumuotoja  melkein  jokaisessa  maassa  maailmassa.  Kaikissa
työmuodoissa meidän intohimomme on tuntea Jumala, ja tehdä Hänet tunnetuksi.

Me olemme yhdistelmä eri kansalaisuuksia  ja toimipisteissämme ihmiset palvelevat rinta rinnan väriin, rotuun ja sukupuoleen
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katsomatta. Me tulemme useista erilaisista kristillisistä taustoista ja puhumme satoja eri kieliä. Lähes puolet henkilökunnastamme
tulee länsimaiden ulkopuolisista maista, esimerkiksi Brasiliasta, Koreasta, Indonesiasta, Intiasta ja Nepalista.

Täysiaikaisen  henkilökunnan  lisäksi  monilla  YWAM  toimipisteillä  on  myös  lyhytaikaisia  lähetystiimejä,  jotka  koostuvat
yksittäisistä ihmisistä, nuorisoryhmistä, perheistä ja seurakunnista. Nämä tiimit pääsevät laittamaan käytäntöön teemaa ”Tee Hänet
tunnetuksi” sekä sanoilla että teoilla. Meidän kauttamme lähtee yli 25,000 lyhytaikaista lähetystyöntekijää joka vuosi.

YWAM:n motto on ‘tunne Jumala ja tee Hänet tunnetuksi’. Kaikki mitä YWAM tekee, voidaan sisällyttää seuraavaan kolmeen osa-
alueeseen:

Evankeliointi joitakin luovia tapoja tehdä evankeliumi tunnetuksi ovat mm. draamat, musiikki, esittävät taiteet ja urheiluleirit.
YWAMilaiset  haluavat  jakaa  uskonsa  tavoilla,  joilla  kohderyhmä  (teini-ikäiset,  vanhemmat  pakolaiset  tai  tavoittamaton
ihmisryhmä) ymmärtää sen täysin. YWAM on mukana myös perustamassa kirkkoja ja seurakuntia tavoittamattomien ihmisryhmien
parissa.

Laupeudentyö laupeuden työ on ”kädet ja jalat” Jumalan tunnetuksi tekemisessä. YWAM auttaa kohtaamaan ja palvelemaan noin
400,000  ihmisen  fyysisiä  ja  käytännöllisiä  tarpeita  vuosittain.  Huolehdimme  katulapsesta  Etelä-Amerikassa,  autamme
huumevieroituksessa  olevia  narkomaaneja  Pohjois-Amerikassa  ja  Länsi-Euroopassa,  ruokimme  ja  majoitamme  pakolaisia  ja
tarpeessa olevia naisia Afrikassa ja Aasiassa, ja ohjaamme laivoja jotka jakavat Hyvää Sanomaa käytännön teoin ja sanoin. Tässä
muutamia esimerkkejä tavoista, joilla palvelemme ihmisiä ympäri maailman.

Kouluttaminen ja opetuslapseus Koulutuksella  ja opetuslapseuttamisella  pyritään tehokkaampaan kristittyjen kouluttamiseen,
jotta he voisivat palvella toisia kaikessa maanviljelyksestä terveydenhuoltoon, huumevieroitukseen ja raamatulliseen sielunhoitoon.
YWAM:in yliopistossa, University of the Nations (U of N, vapaasti suom. Kansojen Yliopisto) voi opiskella ja erikoistua alueilla
kuten tiede ja teknologia, kielitiede, ihmisyys ja kristillinen palvelutyö. Useimmat YWAM:in koulut pitävät sisällään normaalia
opiskelua  luokkahuoneessa,  ihmissuhdekeskeistä  opetuslapseuttamista ja  käytännön palvelua.Opetuslapseuskoulu on YWAM:in
peruskurssi, joka on vaatimuksena suorittaa ennen kuin voi hakea henkilökuntaan työntekijäksi, ja palvelee lähtökohtana kaikille
muille  koulutusohjelmille.Joka  vuosi  noin  15,000  oppilasta  käy  läpi  jonkin  U  of  N:n  kouluista  joissakin  yli  400
koulutuskeskuksessa.

Youth With A Mission ei ole kirkko. Se työskentelee paikallisten seurakuntien kanssa yhteistyössä ja rohkaiseen niiden jäseniä
osallistumaan paikallisseurakunnan toimintaan.

(informaatio on otettu eri lähteistä, mukaan lukien YWAM:n kansainväliset internetsivut – www.ywam.org) 

LUOTTAMUKSELLINEN SUOSITTELULOMAKE
(hakija täyttää omat tietonsa)

Hakijan nimi:_________________________ Osoite: ________________________________

Koulu, johon haetaan:__________________________ Alkamispäivä: (P/K/V) ______________________

Yllä  mainittu  henkilö  on  hakenut  Missionuorten  kouluun  oppilaaksi.  Pyydämme  sinua  vastaamaan  tämän

suosituslomakkeen  kysymyksiin  ruloillen.  Vastauksesi  auttavat  meitä  saamaan  yleiskuvan  hakijasta.  Pyydämme

palauttamaan tämän suosituslomakkeen  suoraan  meille  (ei  hakijan  kautta= mahdollisimman pian,  sillä  emme voi

käsitelläkurssille hakijan hakemustaennen kuin olemme vastaanottaneet kaikki suosituslomakkeet. Kiitos sinulle!

1. Yleistiedot:

A. Kuinka kauan olet tuntenut hakijan?

______________________________________________________________

Kuinka hyvin tunnet hänet?
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______________________________________________________________

Mikä on suhteesi häneen (ystävä,pastori, sukulainen...)?

______________________________________________________________

B. Millaisissa tilanteissa olet ollut hakijan kanssa tekemisissä?

� Kotona/Perheen parissa � Pienryhmässä

� Seurakunnan toiminnassa � Koulussa

� Harrastusten parissa � Töissä

� Muualla, missä:________________________

C. Mitkä ovat mielestäsi hakijan motiivit hakea tähän kouluun?

� Henkilökohtainen kasvu � Halu kasvaa jumalsuhteessa

� Halu kristilliseen työhön � Halu evankelioida

� Halu auttaa muita � Sielunhoidon tarve

� Seikkailun halu � Halu matkustella

� Halu päästä pois vaikeista kotiolosuhteista

� Muu, mikä:

____________________________________________

D. Kuvaile muutamalla lauseella hakijan hengellistä elämää.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

E. Onko hakija mukana jossakin seurakunnan tai seurakuntaan liittyvässä työssä tai toiminnassa?

Selitä tarkemmin. _____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. LUONNEKUVAUS:

A. mitkä ovat mielestäsi hakijan vahvoja puolia? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

B. Kuinka kuvailisit hakijan 

I. henkistä vakautta?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

II. itsevarmuutta?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

III. päätöksentekokykyä?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

IV. itsekuria?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

C. Rastita asteikosta ne kohdat, jotka mielestäsi parhaiten kuvaavat hakijaa.
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Erinomainen Hyvä Kohtalainen    Huono

     �   �   �   �  aloitekyky

     �   �     �      �  kyky ottaa muut huomioon

     �   �     �      �  sosiaalinen sopeutuvuus

     �   �     �      �  taipuvaisuus johtajuuteen

     �   �     �      �  kyky olla johtajan alaisuudessa

     �   �     �      �  henkinen kypsyys

     �   �     �      �  vastuullisuus työssä

     �   �     �      �  kyky työskennellä ryhmässä

     �   �     �      �  paineensietokyky

     �   �     �      �  palvelualttius

     �   �     �      �  kyky ottaa vastaan neuvoja

     �   �     �      �  pitkäjänteisyys

     �   �     �      �  joustavuus

     �   �     �      �  täsmällisyys

     �   �     �      �  taloudellinen vastuullisuus

     �   �     �      �  seksuaalinen moraali

D. Mikäli tiedät hakijan perhetaustasta, kertoisitko siitä enemmän.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

E. Jos hakija on naimisissa ja/tai hänellä on lapsia, kuinka kuvaisit hänen suhdettaan 

puolisoonsa?

� hyvä  � kohtalainen (selitä)  � heikko (selitä)

lapsiinsa?

� hyvä  � kohtalainen (selitä)       � heikko (selitä)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

3. MUUT TIEDOT:

A. Mitä toivoisit Jumalan tekevän hakijan elämässä koulun aikana?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

B. Onko hakijan elämässä vielä jotain sellaista, mistä meidän olisi hyvä tietää (esimerkiksi alkoholin lääkkeiden tai

huumeiden väärinkäyttö, seksuaalinen moraalittomuus, psyykkiset ongelmat)?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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C. Onko sinulla vielä jotakin muuta kerrottavaa?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

D. Onko mielestäsi suositeltavaa että hakija hyväksytään Missionuorten kouluun?

� kyllä � pienin varauksin(selitä) � ei (selitä)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

E. Voisitko ajatella ottavasi hakijan alaiseksesi?

______________________________________________________________

Minkälaisia työtehtäviä antaisit hänelle?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Allekirjoitus:_______________________________________________________

Päivämäärä:__________________________________________________________

Nimi:_________________________________________________________

Osoite:________________________________________________________

______________________________________________________________

Puhelin/pävisin:__________________________

Puhelin/iltaisin:_________________________

Missionuoret ry, YWAM Finland 

Training- School of Worship 

Varpaisjärventie 1350

71800 Siilinjärvi

FINLAND 

EUROPE

EMAIL:sowfinland@yahoo.com

Ph: +358 – 44 – 217 - 8557
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