
HAKUKAAVAKE (ole hyvä ja kirjoita mustekynällä)

Sukunimi                                                                              Syntymäaika _______________________________

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi)___                                 _______________________________________

                     Lähiosoite                                                                                                 Puh.                                                           

Postinro                                Postitoimipakka                                                                                                            

Sähköpostiosoite                                                                                                                                                          

Siviilisääty                                                                                                                                                                    

                     Lähiomaisen yhteystiedot                                                ________________________________   

          

Minkäläsiä koulutukseen haet?
□ Siilinjärvi-Kaikki Sukupolvet Op-Koulu     □Siilinjärvi- Worship DTS- ei vielä tietä
□ Siilinjärvi- Crossroads DTS   

1. Miksi haet opetuslapseuskouluun?
                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

2. Kerro kristillisestä uskostasi.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               



3. Mitä odotuksia sinulla on opetuslapseuskoulun ajalle?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

4. Minkälaisia stressaavia tilanteita olet kokenut elämäsi aikana ja miten toimit stressaantuneena?

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

5. Kuvaile lyhyesti terveydentilasi.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               



6. Koulutustausta ja työhistoria.

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

7. Miten aiot rahoittaa opiskelusi? (Teoriajakso ja ulkomaanjakso)

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

8. Onko pastorisi tietoinen että haet koulutukseen? Pastorisi nimi ja puhelinnumero:

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

Kolmen suosittelijan yhteystiedot (yksi heistä seurakunnan tai kristillisen järjestön työntekijä, esim. pastorisi)

Nimi:
Puhelinnumero:

Nimi:
Puhelinnumero:

Nimi:
Puhelinnumero:

                                                                                                                                                                                
Paikka ja aika Allekirjoitus



SUOSITUSLOMAKE (ole hyvä ja täytä mustekynällä)

Sukunimi ____________________________________ Syntymäaika 

_________________________________

Etunimet (alleviivaa kutsumanimi) 

_____________________________________________________________

Lähiosoite ________________________________________ Puhelinnumero: 

__________________________

Postinro ______________ Postitoimipaikka ____________________________________________________

Minkäläsiä koulutukseen haet?
□ Siilinjärvi-Kaikki sukupolvet Op-Koulu     □Siilinjärvi- Worship DTS- ei vielä tietä
□ Siilinjärvi- Freedom DTS   

Yllä mainittu henkilö on hakenut Perheniemen evankelisen opiston järjestämään Opetuslapseuskouluun, joka 
toteutetaan yhteistyössä Missionuorten kanssa. Olemme kiitollisia, jos täytät tämän suosituslomakkeen 
rukoillen, sillä vastauksesi auttavat meitä muodostamaan kokonaiskuvan hakijasta. Lähetäthän lomakkeen 
meille mahdollisimman pikaisesti, sillä emme voi käsitellä hakijan hakemusta, ennen kuin olemme saaneet 
kaikki suositukset. Kiitos vaivannäöstäsi.

1. YLEISTIEDOT (kirjoitathan selvästi, kiitos):

       A. Kuinka kauan olet tuntenut hakijan? 

_________________________________________________

Kuinka hyvin tunnet hänet? 

_______________________________________________________

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

______________________________

       B. Millaisissa tilanteissa olet ollut hakijan kanssa tekemisissä?
 kotona
 työssä
 koulussa 
 pienryhmässä

 seurakunnan toiminnassa
 harrastusten parissa
 muualla, 

missä:______________________



2. LUONNEKUVAUS

            A. Mitkä ovat mielestäsi hakijan vahvuudet? ______________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

B. Miten kuvailisit hakijan emotionaalista vakautta? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

itsevarmuutta? _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

päätöksentekokykyä? ________________________________________________________

__________________________________________________________________________

itsekuria? _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

3. MUUTA: 

A. Olisiko meidän hyvä olla tietoinen jostain hakijaan liittyvästä asiasta ennen 

koulutuksen alkua?

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

B. Onko mielestäsi suositeltavaa, että hakija hyväksytään Missionuorten kouluun?

 O kyllä  O pienin varauksin (selitä)  O ei (selitä)

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



C. Voisitko ajatella ottavasi hakijan alaiseksesi? __________________________________

Minkälaisia työtehtäviä voisit antaa hänelle? _____________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Suosittelijan nimi: _______________________________ Päivämäärä: _______________________

Osoite: __________________________________________________________________________

Sähköpostiosoite: _________________________________________________________________

Puhelin päivisin: ___________________________ Puhelin iltaisin: _________________________

Lähetä suosituslomake suoraan koulun koordinaattorille, joko sähköpostilla tai postitse. 
Etsi alta kyseisen koulun yhteystiedot.

YWAM Koivumäki
Varpaisjärventie 1350,
71800 Siilinjärvi
DTS: koivumaki@ywam.fi


