
YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 

Hakulomake 

 

 
HAKUOHJEET 

  

VAIHE 1: Yleistietoja – Leikkaa ja liimaa koko “Henkilötiedot”-osa suoraan 

sähköpostiviestiin tai erilliseen tekstitiedostoon, jonka lähetät liitteenä. Vastaa kaikkiin 

kysymyksiin ja lähetä osoitteella mmdskoivumaki@gmail.com aiheotsikkona “MMDS – Oma 

Nimesi”. (MMDS tulee kurssin englanninkielisestä nimestä Music Ministry Development 

Seminar.) 
 

VAIHE 2: Valokuva – Mikäli lähetät hakemuksesi sähköpostin kautta, liitä mukaan tuore 

valokuva itsestäsi. Ei kuitenkaan sellaista, jossa esiinnyt muiden ihmisten kanssa.  Vaikka 

lähetät hakemuksen paperipostissa, voit silti lähettää kuvan sähköpostissa - tai liitä se 

paperihakemukseen. 
 

VAIHE 3: DEMO (muusikot ja laulajat) HUOM: Tätä EI edellytetä pääsyvaatimuksena, 

mutta se AUTTAA meitä näkemään, kuinka parhaiten auttaa sinua kehittymään ja miten 

parhaiten sovit muusikoiden pariin. MMDS käyttää pääasiassa nykypäiväisiä pop-tyylejä. 

Otamme kuitenkin vastaan klassisia muusikoita, jotka haluavat perehtyä pop-tyylien 

käyttömahdollisuuksiin ylistyksessä ja esiintymisissä. 

 

Emme rohkaise musiikin vasta-alkajia osallistumaan MMDS-seminaariin, mutta jos olet 

kiinnostunut laulujenteosta tai miksauksesta, eikä esiintymisestä, voit silti oppia paljon 

kurssilla. Musikaalisesti koulutus on niitä varten, joilla on jo vähän kokemusta ja ovat 

ensivaiheensa ohittaneet. 

 

Muusikon tulee lähettää pari, kolme laulua, jotka osoittavat taitotasoasi. Jos soitat eri 

instrumentteja, liitä mukaan ainakin yksi laulu kullakin instrumentilla. Voit lähettää CD:n, 

meilata MP3:n tai lähettää linkin, mistä voimme kuunnella musiikkiasi. 
 

VAIHE 4: Suosituksia – Vaadimme ainakin yhden (1) referenssin joltakin, jota pidät 

hengellisenä johtajana (esim. pastori, raamattupiirin ohjaaja). YWAMilaiset: tarvitsemme 

suosituksen keskuksenjohtajaltasi tai viimeisimmältä koulunjohtajaltasi. Voit leikata ja 

liimata referenssikysymykset sähköpostiin tai liittää ne tekstitiedostoon, jonka lähetät 

liitteenä suosituksen antajalle täytettäväksi. Pyydä heitä lähettämään vastauksensa suoraan 

osoitteella mmdskoivumaki@gmail.com  ja otsikolla “MMDS-suositus + sinun nimesi”. 

HEIDÄN EI TULE LÄHETTÄÄ KOPIOTA SINULLE TAI TOIMITTAA SITÄ SINUN 

KAUTTASI! Voit myös tulostaa suosituskysymykset ja lähettää ne paperipostissa heille. He 

voivat joko faksata suosituksensa tai laittaa sen paperipostilla tulemaan. Kaikki 

yhteystietomme ovat suosituslomakkeessa. Joissain tapauksissa, voimme myös ottaa vastaan 

puhelinsuosituksen, mielellämme kuitenkin kirjallisesti. Suositukset eivät voi olla 

perheenjäseniltä. 
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Hyvä kristitty muusikko, 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) on innostava koulutusohjelma 

muusikoille, jotka ottavat Jumalan vakavasti elämässään ja haluavat palvella Häntä 

musiikillaan. Me, jotka järjestämme tämän kurssin ja kuulumme sen henkilökuntaan, 

tiedämme kokemuksesta, että Jumalan palveleminen musiikin kautta on jännittävä seikkailu. 
 

Ne, jotka panevat tähän koko sydämensä, eivät tule pettymään. Ennen kuin ryhdyt 

täyttämään hakemuksen, pyydämme sinua lukemaan kurssikuvauksen, viettämään aikaa 

rukouksessa ja kysymään Jumalalta, jos sinun tulee hakea. Keskustele ja rukoile myös  

hengellisen johtajasi tai pastorisi kanssa. Meilaa tai soita meille YWAM Koivumäkeen, jos 

sinulla on kysyttävää. 
 

Tämä koulutus voi olla hyvin tärkeä askel sinulle oman musiikkipalvelutyön kehittämisessä. 

Jos kaikki merkit viittaavat siihen, että “Mene”, niin seuraava vaihe on lukea hakuohjeet ja 

täyttää jokainen osa tarkkaan. Odotamme yhteydenottoasi ja sitä, että saamme osaltamme 

auttaa sinua kypsymään muusikkona ja kristittynä niin, että voit täyttää kutsumustasi. 
 

Hänen palveluksessaan,   

Bruce & Debbie Jakola (MMDS-koulutusohjelman johtajat) 

 

 
 
 

YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 
Hakulomake 

 
Leikkaa ja liimaa “Yleistiedot” -osaa sähköpostiin (tai tekstitiedostoon, jonka lähetät 

liitteenä).  Täytä tiedot ja meilaa osoitteella mmdskoivumaki@gmail.com otsikolla “MMDS – 

Oma Nimesi”.  Tai: tulosta tämä tiedosto, täytä tiedot ja lähetä tavallisessa postissa osoitteella 

“MMDS, YWAM Koivumaki, Varpaisjärventie 1350, 71800 SIILINJÄRVI. Laitahan viesti 

sähköpostilla, kun olet postittanut hakemuksen, niin tiedämme odottaa sitä. 

 

Henkilötiedot   
Nimi: ________________________________________________________________________ 

Nykyinen osoite. Lähiosoite: _____________________________________________________ 

Postinumero: _____________________Paikkakunta: ________________________________ 

Pysyvä osoite (mikäli eroaa edellisestä): ___________________________________________ 

Postinumero: ________________________ Paikkakunta: _____________________________ 

Kännykkä (____)______________________  Kotipuhelin (_____)_______________________ 

Sähköpostiosoite:_______________________________________________________________ 

Syntymäaika: ____/_____/____ Syntymäpaikka: ____________________ Sukupuoli: ______ 

Kansallisuus: ___________________________ Passinumero: __________________________ 

Viranomainen, joka myöntänyt: __________________________________________________ 

Milloin myönnetty: ____________________ Viim. voim.olopäivä: ______________________ 

Siviilisääty (rengasta): Sinkku  Kihloissa  Naimisissa  Asumuserossa  Eronnut   Leski 

Puolisin nimi, mikäli naimisissa:______________________  Tuleeko hän mukaan?__________ 

Onko teillä lapsia? _________ Tulevatko he mukaan?__________ Jos tulevat, kerro heidän 

nimensä ja ikänsä: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Lähiomainen, hätätilanteen sattuessa: _______________________________________________ 

Puh.nro: ___________________ Sukulaissuhde: _______________________________________ 



Sähköpostiosoite: ________________________________________________________________ 

Osoite: _________________________________________________________________________ 

SUUNNITTELETKO ASUVASI KOULULLA KURSSIN AIKANA VAI KULKEVASI 

KOTOA?  _______ KOTOA    _________ ASUVANI KOULULLA 

Liitä mukaan valokuva. 
 

Kristillinen tausta:    

Kirjoita eri paperille ainakin sivun verran (muttei yli kaksi sivua) siitä, kuinka ja milloin 

sinusta tuli kristitty.   

1. Kerro aikaisemmista YWAM-yhteyksistäsi, mikäli sellaisia on ollut. Ajat, paikat, tehtävät 

ja johtajan nimi. (henkilökunnassa, vapaaehtoisena, aktio ym.) 

2. Luettele muita kristillisen palvelutyön kokemuksia muiden järjestöjen tai seurakuntien 

kanssa ja missä tehtävissä. 

3. Koetko kutsumusta kokoaikaiseen kristilliseen työhön? Jos niin on, kerro mikä kutsusi ja 

näkysi on. Kerro, jos sinulla on suunnitelmia koulutuksen jälkeiselle ajalle? Kotiseurakunta, 

pastorin nimi, osoite, puh.nro, sähköpostiosoite. 

4. Puoltaako pastorisi osallistumesi tähän musiikkiseminaariin?  

5. Kuvaile suhteesi seurakuntaan ja pastoriin. 

6. Tukevatko he sinua taloudellisesti säännöllisesti? 
 

Koulutus, työkokemus ja taidot: 

Luettele työkokemuksesi ja mahd. tehtäviä, joissa olet toiminut vapaaehtoisena:   

Yrityksen nimi ja tehtävä: ______________________________________________________ 

Milloin alkoi: ______________________Milloin päättyi: _____________________________  

Yrityksen nimi ja tehtävä: ______________________________________________________ 

Milloin alkoi: ______________________Milloin päättyi: _____________________________ 

Jne. 
 

Luettele harrastuksesi, erityistaitoja tai muita kiinnostuksen aiheita musiikin ohella: (ESIM. 

TIETOKONEET, KIRJOITTAMINEN, PYÖRÄILY, KOKKAAMINEN, PUUTYÖT) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

Korkein suoritettu tutkinto: _______________________________________________________ 

Lukion nimi, jos olet käynyt: _______________________________________________________ 

Milloin kävit: ____________________________________________________________________ 

Minkä todistuksen sait:____________________________________________________________ 

  

Yliopisto/ammattikorkeakoulu: ____________________________________________________ 

Milloin kävit: ___________________________________________________________________ 

Minkä todistuksen(t) sait: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Ammattikoulutus, muu koulutus: ___________________________________________________ 

Koulun nimi: ____________________________________________________________________ 

Milloin kävit: ___________________________________________________________________ 

Todistus: _______________________________________________________________________ 

 

Musiikkitausta: 

1. Luettele, mitä soittimia soitat, kuinka opit soittamaan ne, ryhmässä soittamisen tai yksin 

soittamisen kokemus, mikä on taitotasosi.  Esimerkki: Tenori – Lukion kuorossa & 1 vuoden 

lauluopetus, laulanut ylistysbändissä 2 vuotta, keskitason ja puoliammatillisen tason akustisen 



kitaran soittaja – oppinut itse kuuntelemalla äänitteitä, johtanut ylistystä raamattupiireissä – 

alkutasosta keskitasoon 

2. Osaatko lukea nuotteja? Oletko opiskellut musiikin teoriaa? Jos näihin vastasit kyllä, miten 

opit? 

3. Luettele bändejä tai musiikkiryhmiä, joissa olet  toiminut. 

4. Kuvaile minkälaista musiikkia kukin ryhmä teki sekä oma roolisi ryhmässä. Esimerkki: 

Lukiokuoro – klassisesta poppiin, lauloin tenorina. Ylistystiimi – virsistä nykymusiikkiin, 

toimin vetäjänä. 

5. Onko sinulla kokemusta musiikin käytöstä evankelioinnissa? 

6. Kuvaile, osaatko soittaa tai laulaa oman maasi 

kansanmusiikkia?________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________ 

7. Mitä musiikkityylejä soitat 

mieluiten?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

8. Luettelo kolme näistä tärkeysjärjestyksessä. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

9. Mitä musiikkia kuuntelet mieluiten? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Osaatko pystyttää perustason äänijärjestelmän? (Esim. 6:n kanavan miksauspöytä, 

pääkaiuttimet, äänitarkkailu, mikit ym.) Jos niin, kuvaile. Oletko osallistunut 

äänityshankkeeseen? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. Oletko koskaan johtanut musiikkiryhmän? 

Kuvaile:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Oletko kiertänyt taiteellisen ryhmän kanssa (musiikki, tanssi, 

draama)?_______________________________________________________________________

_________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

MMDS-maksu:  6 viikon luentojakso - 1400 euroa 

Ilmoittautumismaksu, jota ei palauteta - 100 euroa 

Kahden viikon aktio – 400 euroa 



YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 
Hakulomake 

 
 

LUOTTAMUKSELLINEN TERVEYSLOMAKE 
Veriryhmä: _____ Oma pituus: ______  Paino: ______ 

Arvioi terveytesi yleistaso (rengasta): Erittäin hyvä   Hyvä   Keskinkertainen   Heikko   Muu   

Selitä, jos painosi on muuttunut viime aikoina: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Luettele kaikki viimeaikaiset leikkaukset, röntgenkuvaukset, taudit, haavat tai vammat 

(Kerro taustat):  

________________________________________________________________________________ 

Kerro, jos on tarve noudattaa erityinen ruokavalio:____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Rajoittaako tämä elämääsi jotenkin? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Käytätkö parhaillaan lääkitystä? Mikäli käytät, mitä lääkettä? __________________________ 

Mihin tarkoitukseen? _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Oletko allerginen joillekin lääkeaineille? Jos olet, kerro mitkä: __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Oletko fyysisesti vammautunut? Jos olet, kerro miten. _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

 



                                                                        

   

YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 
SOPIMUSLOMAKE 

 
 
 

Ole hyvä ja lue alla olevat kohdat huolellisesti. On tärkeää, että ymmärrät ne ennen kuin 

allekirjoitat ne. 

1. Olen  lukenut YWAMin tehtäväkuvauksen ja olen samaa mieltä siinä esitettyjen 

päämäärien suhteen. 

2. Valmistaudun huolehtimaana kaikesta, mitä tarvitsen oman terveyteni hoitamiseen 

koulutuksen aikana lähimmän terveysaseman kautta. Mahdollisten retkien ja matkojen ajaksi 

hankin erillisen matkavakuutuksen. Ymmärrän, että YWAM Koivumäki ei vastaa 

terveyskuluistani.   

3. Suostun noudattamaan koulutusohjelman edellyttämää moraalista ohjeistoa ja sen 

aikataulua. Mikäli vaikeuksia ilmenee, joita en voi hyväksyä, pyrin kääntymään koulutuksen 

johtajien puheille asian selvittämiseksi. Ymmärrän, että ellen seuraa sekä raamatullisia 

ohjenuoria että annettuja käytännön ohjeita, minua saatetaan pyytää lähtemään 

seminaarista. Jos olen maksanut kurssimaksuni, saan rahat takaisin jäljellä olevan kurssin 

osalta (paitsi 100 euron ilmoittautumismaksua). 

4. Ellen ole Suomen kansalainen tai minulla ei ole Suomen tai EU:n oleskelulupaa, suostun 

lähtemään maasta kurssin päättymisen jälkeen. Ymmärrän, etten voi jäädä Suomeen 

nykyisen viisumin turvin. Tähän voidaan myöntää mahdollisia poikkeuksia ainoastaan 

MMDS-koulutuksen johdon ja Suomen maahanmuuttoviranomaisten suostumuksella. 

5. Olen täysin tietoinen taloudellisista velvoitteistani Herran ja YWAMin edessä, ja aion 

toimia vastuullisesti niin, että seminaarimaksuni sekä muut kulut tulevat maksetuiksi 

määräpäiväni tai ennen YWAMille, mahd. Muille järjestöille tai yrityksille kurssin 6 viikon 

aikana. 

6. Hätätilanteissa, joissa en itse pysty tekemään päätöksiä eikä saada yhteyttä ilmoittamaani 

lähiomaiseen, tai ei ole aikaa yhteydenottoon, annan MMDS-kurssin johtajille päättää 

hoidoista, nukutuksesta tai leikkauksista, jotka sairashoitoa antava henkilökunta pitävät 

tarpeellisina. 

Minä, ___________________________________________________ (kirjoita nimesi 

suuraakkosin) suostun täysin noudattamaan yllä olevat kuusi (6) kohtaa, ja totean, että 

omasta mielestäni olen täyttänyt kaikki hakemuksen osat totuudenmukaisesti. 

 

Allekirjoitus: _______________________________________________________________ 

Päivämäärä: ________________________________________________________________ 
 



YWAM Koivumäki 

 Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 
Hakulomake 

 
 
 

Luottamuksellinen suosituslomake – Pastorille/Kristitylle johtajalle 
 

Hakijalle: Täytä seuraavat tiedot ja liitä mukaan kirjekuori, johon olet valmiiksi täyttänyt 

YWAM Koivumäen osoitteen ja lisännyt tarvittavat postimerkit, jotta suosituksen tekeminen 

ja perille toimittaminen olisi suosittelijalle helppoa. 

 

Suosituslomakkeen täyttäjälle: Yllä oleva hakija on hakenut opiskelemaan YWAM 

Koivumäen järjestämään koulutusohjelmaan. YWAM on kansainvälinen, yhteiskristillinen 

lähetysjärjestö. YWAM perustettiin vuonna 1960 ja toimii nyt yli 180 maassa kuudella 

mantereella. Sen tavoitteena on kouluttaa, haastaa ja varustaaa kristittyjä toteuttamaan 

Kristuksen antamaa käskyä “Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani”. 

 

Arvostamme, jos voit antaa tässä lomakkeessa pyydetyt tiedot ja näin auttaa meitä 

arvioimaan hakijan soveltuvuuttaa kurssikokonaisuuteen. Otamme kommenttisi vakavasti. 

Siksi pyytäisimme täyttämään lomakkeen huolellisesti. Kaikki suosituslomakkeet pidetään 

täysin luottamuksellisinsa eikä näytetä hakijalle. 

 

Postita siis täytetty lomake suoraan alla mainittuun YWAM-keskukseen. Mitä pikemmin voit 

vastata, sitä parempi, koska opiskelijaa ei voida hyväksyä kurssille ennen kuin saamme kaikki 

tarvittavat suositukset. Käytä vapaasti lisäsivuja vastauksissa, jos on tarpeen. Kiitos, että 

autat meitä näin. Arvostamme tätä yhteistyötä paljon. 
 

 

Hakijan nimi: ___________________________________________  

Minä, yllä mainittu hakija, ymmärrän, että suositus toimitetaan suoraan koululle eikä näytetä 

minulle. Hakijan allekirjoitus: 

__________________________________________________Päivämäärä:______/______/______ 

 

 

Kuinka kauan olet tuntenut hakijan? Vuosia ____________ Kuukausia ______________ 

Kuinka läheisesti ja missä olosuhteissa olet tutustunut hakijaan? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 



YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 
Suosituslomake (pastori, hengellinen johtaja) 

1. Koetko, että tämä seminaari on hyvä askel eteenpäin 

hakijalle?_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_________ 

 

2. Näetkö hakijan lähetystyöntekijänä, joka on lähetetty 

seurakunnastanne?_______________________________________________________________

_________________ 

 

3. Tervetuloa kirjoittamaan lisää kommentteja, jotka auttavat meitä tutustumaan hakijaan 

paremmin ja auttamaan häntä saamaan eniten irti Musiikkipalvelutyön 

kehittämisseminaarista. 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

4. Kuinka kauan hakija on kuulunut seurakuntaanne? _________________________________ 

5. Kuinka hakija on käyttänyt musiikklahjaansa palvelemaan seurakuntaanne tai järjestön 

palvelutyössä? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Anna oma arviosi hakijan musiikkitaidoista. 

7. Mitä olet pannut merkille koskien hakijan suhdetta Jeesukseen? 

8. Miten muuten kuin musiikin parissa hakija tai hänen perheensä on palvellut 

seurakunnassa? 

9. Mitä mielialoja tai asenteita olet havainnut hakijassa työn touhussa? Iloinen _____ 

ystävällinen _____  ailahtelevainen ____  apaattinen _____ auttavainen _____ 

tunteellinen_____ rehellinen _____ ahdistunut _____ hermostunut _____ luova _____ hauska 

_____ Ole hyvä ja tarkenna ja lisää mielellään sellaisia, jotka eivät mukana luettelossa: 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Allekirjoituksesi:____________________________________Päivämäärä:_________________ 
 

 

Pyydämme toimittamaan täytetyt suosituslomakkeet suoraan osoitteella: 

Kurssihakemukset, YWAM Koivumäki, Varpaisjärventie 1350, SIILINJÄRVI tai 

sähköpostilla osoitteella mmdskoivumaki@gmail.com 
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YWAM Koivumäki 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaari (MMDS) 

Suosituslomake (YWAM-johtaja) 

 
Hakijalle: Täytä seuraavat tiedot ja liitä mukaan kirjekuori, johon olet valmiiksi täyttänyt 

YWAM Koivumäen osoitteen ja lisännyt tarvittavat postimerkit, jotta suosituksen tekeminen 

ja perille toimittaminen olisi suosittelijalle helppoa. 
 
 

Hyvä YWAM-johtaja, Alla oleva hakija on hakenut YWAM Koivumäen järjestämään 

Musiikkipalvelutyön kehittämisseminaariin (MMDS) alkaen 23.9.2017. Koulutusohjelma 

kuuluu University of the Nations College of the Arts -ohjelmien piiriin. Voitko ystävällisesti 

auttaa meitä arvioimaan hakijan soveltuvuutta ja valmiutta tähän seminaariin antamalla 

tarvittavat ao. lomakkeella? Ehdotamme, että täytät vain ne kohdat, joista koet olevasi 

suhteellisen varma. Arvostamme, jos voit sanoa asiat suoraan. Tiedot pidetään 

luottamuksellisina. Postita tai meilaa suositus mahdollisimman pian, koska hakemus ei 

käsitellä ilman tätä suositusta. Osoitteet: mmdskoivumaki@gmail.com  tai Kurssihakemukset, 

YWAM Koivumäki, Varpaisjärventie 1350, 71800 SIILINJÄRVI. 
 

 

Hakijan nimi: ___________________________________________  

Minä, yllä mainittu hakija, ymmärrän, että suositus toimitetaan suoraan koululle eikä näytetä 

minulle. Hakijan allekirjoitus: 

__________________________________________________Päivämäärä:______/______/______ 

 

 

YWAM-osoite, jossa tutustuit hakijaan: _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

1. Kuinka kauan hakija kuului työsi piiriin? _________________________________________ 

2. Kuinka läheisesti ja missä olosuhteissa olet päässyt tutustumaan hakijaan?______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Kuinka hakija on käyttänyt musiikkilahjojaan 

palvelutyössään?_________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________ 

4. Anna oma arviosi hakijan musiikkitaidoista. _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5. Mitä olet pannut merkille hakijan suhteesta Jeesukseen?_____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Millä muilla alueilla kuin musiikissa on hakija palvellut YWAM-keskuksessanne? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 
 

Vielä: 
 

9. Mitä mielialoja tai asenteita olet havainnut hakijassa työn touhussa? Iloinen _____ 

ystävällinen _____  ailahtelevainen ____  apaattinen _____ auttavainen _____ 
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tunteellinen_____ rehellinen _____ ahdistunut _____ hermostunut _____ luova _____ hauska 

_____ 

2. Koetko, että tämä seminaari olisi hakijalle askel eteenpäin? Kuuluuko hakija keskuksenne 

henkilökuntaan? Onko tarkoitus, että hän palaa koulutuksen jälkeen? 

3. Uskotko, että hakija pystyy sopeutumaan uuteen tai erilaiseen kulttuuriin helposti? Kyllä 

___ En __ Lisää mielellään kommentteja, jotka auttavat meitä tutustumaan paremmin 

hakijaan ja auttamaan häntä saamaan eniten irti Musiikkipalvelutyön 

kehittämisseminaarista. 

4. Mitä on yleisarviosi hakijan sopivuudesta seminaariin? ____On ilman muuta sopimaton 

____On keskinkertainen osallistuja ____Ei sovellu tällä hetkellä ______On yli keskiverto-

opiskelija _____ On poikkeuksellisen sopiva ___ On hyvä opiskelija, mutta minulla on 

joitakin varuksia. 

 

Vakuutan, että tämä luottamuksellinen arvio on täytetty parhaan tietoni mukaan. 

  

Nimesi: (suuraakkosin) ______________________________________________________   

Nimike: ___________________________________________________________________ 

YWAM-keskus: ____________________________________________________ 

Päivämäärä: ___/___/_____ Lähiosoite: ________________________________________ 

Postinumero: _____________________Paikkakunta: _____________________________ 

 

Allekirjoitus:  ______________________________________________________________ 

Puh.nro:  ____________________________________ 
 
 
 

Toimita kaikki lomakkeet osoitteella:  

Hakulomakkeet, YWAM Koivumäki,  

Varpaisjärventie 1350,  

71800 SIILINJÄRVI.  

Sähköposti: mmdskoivumaki@gmail.com 


