
Täytä lomake seuraavasti 

1. Lataa lomake ja tallenna tietokoneesi kiintolevylle. 

2. Täytä lomake ensisijaisesti tietokoneella. Tallenna usein täyttäessäsi tietoja (yleensä CTRL‐S). 

3. Tulosta täytetty lomake paperille. 

4. Allekirjoita lomake kuulakärkikynällä. 

5. Lähetä paperilomakkeet postitse osoitteella: 

OM Suomi/henkilöstösihteeri 

Yliopistonkatu 58 B 5.krs 

33100 TAMPERE 

Älä lähetä lomakkeita sähköpostitse, sillä se ei ole tietoturvallista. 

 

 

Tärkeää: tallenna lomake tietokoneellesi ennen täyttämistä 

Älä avaa lomaketta selaimessa. Lataa ja tallenna lomake ensin omalle tietokoneellesi ja avaa se vasta sieltä. 

Useimmat PDF‐lukijaohjelmat sallivat täyttää lomakkeen kentät tietokoneella. Muista tallentaa usein, 

yleensä pikanäppäin CTRL‐S. Voit myös jatkaa täyttämistä ja muokkausta myöhemmin. 

Tallenna hakulomake nettikansiosta http://www.omsuomi.fi/haku 

seuraavasti: 

1. Napsauta lomakkeen nimeä hiiren oikealla napilla. 

2. Valitse "Tallenna kohde" tai ”Save link as” tai vastaava. 

3. Valitse tiedostonpaikka tietokoneeltasi ja paina Tallenna. 

4. Avaa tiedosto (esim. ilmaiseen Adobe Reader ‐ohjelmaan). 

5. Täytä lomakkeen tekstikentät tietokoneella. 

6. Tallenna aina välillä (CTRL‐S). Tulosta lopuksi ja allekirjoita hakemuksesi kuulakärkikynällä. 
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H A K U L O M A K E 
KOULUTUSOHJELMAT 
VUOSIOHJELMAT 
AMMATTILAISET 
 

 

1. YHTEYSTIEDOT 

Etunimet  ____________________________________________________________  
(alleviivaa kutsumanimesi) 
 

Sukunimi _____________________________________________________________  
 

Omaa sukua  _________________________________________________________  

Osoite 

 

 

 

Puhelin  _____________________________________________________________  

Sähköposti  ___________________________________________________________  

 

2. HAKUKOHDE 

Millä OM:n kentällä tai / ja minkälaisissa tehtävissä haluaisit työskennellä? 

Mistä alkaen ja mihin saakka (päivämäärät)    

  Koulutusohjelma 6 kk – 2v  _____________________________________________________________  

  Vuosiohjelma 1-2 v  __________________________________________________________________  

  Ammattilaiset  _______________________________________________________________________  

 

Kerro lyhyesti, miten kiinnostuksesi OM:ta kohtaan on herännyt ja miksi  
haluat tulla mukaan työhön/koulutukseen? 
 

 
 

Liitä tähän 
valokuva itsestäsi, 

tai lähetä se 
sähköpostilla 

info.fi@om.org 
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3. HENKILÖTIEDOT 

Henkilötunnus  _________________________________________________________________________  

Syntymäpaikka  ________________________________________________________________________  

Kansallisuus  __________________________________________________________________________  

Passin numero  _________________________________________________________________________  

Passin myöntämispaikka __________________________________________________________________  

Passin myöntämispäivä  __________________________________________________________________  

Passin viimeinen voimassaolopäivä  _________________________________________________________  

Ajokortti    Kyllä     Ei     Ajokorttiluokka ___________________________________________________  

Ajokortin voimassaoloaika _________________________________________________________________  

Ajokokemus ___________________________________________________________________________  

 
Siviilisääty:     Naimaton     Seurustelen     Kihloissa     Avosuhteessa, mistä lähtien _____________     

   Naimisissa, liiton solmimispäivä  _______________________________________________  

   Asumusero     Eronnut     Leski, mistä lähtien  _________________________________  

   Uudelleen naimisissa, liiton solmimispäivä ________________________________________  

       Puolison / kihlatun nimi: ______________________________________________________  

 
Ammatti  ______________________________________________________________________________  

 työssä     työtön              opiskelija / teet jotain muuta, tarkenna: 

 

 

 

Varusmiespalvelus/siviilipalvelus (aika, paikka, tehtävä) 

 

 

 

4.  ONKO SINULLA LAPSIA?  

 kyllä      ei 

Jos kyllä, anna seuraavat tiedot heistä (vain toisen vanhemman täytyy täyttää):  

nimi, syntymäaika, passin numero, passin myöntämispäivä, viim. voimassaolopäivä, kansalaisuus 

1.  ___________________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________________________  

4.  ___________________________________________________________________________________  

Jatka tarvittaessa erilliselle paperille. Jos jollakin lapsista on jokin sairaus tai erityistarpeita, kerro lyhyesti: 
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5. KEHEN OTAMME YHTEYTTÄ HÄTÄTAPAUKSESSA? 

1. Nimi  _______________________________________________________________________________  

Tämä henkilö on:     isä     äiti     sukulainen     holhooja     muu, tarkenna: 

 _____________________________________________________________________________________  

Osoite, puhelin ja sähköposti: 

 

 

 

2. Nimi  _______________________________________________________________________________  

Tämä henkilö on:     isä     äiti     sukulainen     holhooja     muu, tarkenna: 

 _____________________________________________________________________________________  

Osoite, puhelin ja sähköposti: 

 

 

 

6. KOULUTUS 

Kerro tutkinnot, ammatillinen koulutus, raamattukoulutus, kurssit ja valmistumispäivämäärät 

 

 

 

 

7. TYÖKOKEMUS 

Kirjoita tähän kolme viimeistä työkokemustasi ja kirjoita erilliselle paperille CV, jossa kerrot tarkemmin kaikista 
työtehtävistäsi ja kokemuksistasi ja mahdollisista pidemmistä työttömyys- tai sairauslomajaksoista. 
Työtehtävä, työnantaja, työssäoloaika: 
 

 

 

 

 

8. KIELITAITO JA KOKEMUS ERI KULTTUUREISTA 

Äidinkieleni  ___________________________________________________________________________  

Miten hyvin osaat seuraavia kieliä? 

Englanti      fraaseja     jonkin verran     keskinkertaisesti     hyvin     täydellisesti     voin tulkata 

Saksa         fraaseja     jonkin verran     keskinkertaisesti     hyvin     täydellisesti     voin tulkata 

Ranska       fraaseja     jonkin verran     keskinkertaisesti     hyvin     täydellisesti     voin tulkata 

Ruotsi         fraaseja     jonkin verran     keskinkertaisesti     hyvin     täydellisesti     voin tulkata 

Muu, mikä: ____________________________________________________________________________  

                    fraaseja     jonkin verran     keskinkertaisesti     hyvin     täydellisesti     voin tulkata 
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Ollessasi mukana OM:ssa kohtaat seuraavia asioita. Mitkä näistä alueista koet itsellesi erityisen haastaviksi tai 
sellaisiksi, joissa voit joutua vaikeuksiin? 
 

 sopeutuminen uusiin ja vieraisiin olosuhteisiin 

 käytössäsi ei ole paljon rahaa 

 eläminen yksinkertaisissa olosuhteissa 

 ulkomaalaisen ruoan syöminen 

 läheinen yhteistyö muista kansallisuuksista ja etnisistä ryhmistä olevien ihmisten kanssa 

 työskentely ulkomaalaisen johdon alaisena 

Kerro lisää:  

 

 

 
 
Oletko joskus asunut ulkomailla? (Tähän voi sisältyä opiskelu koulussa, opistossa tai yliopistossa) 
Jos olet, niin missä ja kuinka kauan?  
 
 
 
 
Kuinka selvisit? Mitä opit? 

 

 

 

Oletko toiminut Suomessa eri kulttuuriryhmien parissa? 

 

 

 

9. HARRASTUKSET JA TAIDOT 

Kirjaa lyhyesti harrastuksesi ja taitosi tähän ja kerro tarkemmin CV:ssa. 

Musiikki  ______________________________________________________________________________  

Muu taide _____________________________________________________________________________  

Urheilu _______________________________________________________________________________  

ATK-taidot ____________________________________________________________________________  

Muut harrastukset ja taidot ________________________________________________________________  

 

10. HENGELLINEN ELÄMÄ JA KOKEMUS 

Kerro lyhyesti miten ja milloin tulit uskoon. 
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Mitkä asiat ovat olleet eniten avuksi hengelliselle kasvullesi? 

 

 

 

 

Onko sinulla aikaisempaa kokemusta hengellisestä toiminnasta jossakin muussa kristillisessä järjestössä? 

Järjestö, tehtävä, aika: 

1.  ___________________________________________________________________________________  

2.  ___________________________________________________________________________________  

3.  ___________________________________________________________________________________  

 

Onko sinulla johtajakokemusta seurakunnasta tai muualta? (kerhonjohtaja, nuoriso-ohjaaja, tms.)  

Miten pitkältä ajalta?    ___________________________________________________________________  

Millaista evankeliointityötä olet tehnyt ja kuinka paljon? 

 _____________________________________________________________________________________  

Jos olet ollut aikaisemmin OM:ssa, anna seuraavat tiedot: 

Paikka ja aika  _________________________________________________________________________  

Tehtävä(t) tiimissä  ______________________________________________________________________  

 

11. LYHYT OMAELÄMÄKERTA 

Kirjoita A4:lle pääpiirteissään oma elämäntarinasi, jossa kuvailet lyhyesti taustojasi: perhettäsi ja lapsuuttasi, 
opiskelu- ja työaikaasi, kristillistä vakaumustasi, seurakuntayhteyttäsi ja lähetyskutsuasi. 
  

12. SEURAKUNTAYHTEYS 

Seurakunnan nimi  ______________________________________________________________________   

Pastori/seurakunnan johtaja   ______________________________________________________________  

Seurakunnan osoite, puhelin ja sähköposti  

 

Kirkkokunta ____________________________________________________________________________  

Kuinka kauan olet kuulunut nykyiseen seurakuntaasi?  ___________________________________________  

Oletko kertonut seurakunnassasi suunnitelmistasi liittyä OM:oon?     Kyllä     Ei 

Jos olet kertonut, miten he ovat suhtautuneet asiaan?  ___________________________________________  

Haluatko, että seurakunnassasi tai lähettävässä ryhmässäsi vieraillaan OM:ssa oloaikanasi? Jos haluat, anna 

sen työntekijän/henkilön nimi, keneen voimme ottaa yhteyttä.  _____________________________________  

Tukeeko seurakuntasi lähtöäsi taloudellisesti?     Kyllä     Ei 

Tukeeko seurakuntasi lähtöäsi rukouksin?     Kyllä     Ei 

Mihin seurakuntaan vanhempasi kuuluvat? ____________________________________________________  

Ovatko vanhempasi tai huoltajasi uskovia?     Kyllä     Ei 

Miten he suhtautuvat OM:oon tuloosi     Myönteisesti     Kielteisesti 

Jos he suhtautuvat kielteisesti, miksi? ________________________________________________________  
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13. SUOSITTELIJAT 

Seurakunnan työntekijä, jolta pyydämme suosituksen. Nimi, osoite, puhelin, sähköposti, toimiala: 

 

 

 

 
Sellainen kypsä kristitty, joka tuntee sinut hyvin (ei sukulainen eikä OM:oon kuuluva).  
Tulemme ottamaan häneen yhteyttä suositusta varten. Kerro hänelle tästä etukäteen.  
Nimi, osoite, puhelin ja sähköposti: 
 

  

 

14. LISÄTIETOJA 

Onko sinulla sellaisia henkilökohtaisia tai perheeseen liittyviä asioita, jotka voisivat vaikuttaa  
mahdollisuuteesi lähteä ulkomaille koulutukseen/työhön tai viipyä siellä pidempään? 
 

 

Onko jotain muuta, mitä haluat kertoa? 

 

 

 

************************************************************************************ 

Tarkistuslista 
   Olen lukenut OM perusperiaatteet -tietopaketin ja sitoudun niihin 
   Olen liittänyt mukaan tai lähettänyt kuvan itsestäni OM toimistoon info.fi@om.org 
   Olen kirjoittanut ja liittänyt mukaan erillisen CV:n 
   Olen täyttänyt ja liittänyt mukaan terveyslomakkeen 
   Olen kirjoittanut ja liittänyt mukaan lyhyen omaelämäkerran 
   Olen maksanut hakuun liittyvän maksun 30 euroa OM:n tilille IBAN FI63 8000 1201 5560 90 viitteellä 37109 
           Maksu käytetään hakemuksen prosessoinnin kuluihin eikä sitä palauteta, vaikka lähtö ei toteutuisikaan. 
 

************************************************************************************ 

Vakuutan, että olen vastannut edellä oleviin kysymyksiin täydellisesti ja rehellisesti. Suostun siihen, että 
henkilötietojani voidaan lähettää Operaatio Mobilisaation toimipaikkoihin (sekä organisaation sisällä että  
kentille, jotka ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen) ja organisaatioille, joille OM lähettää henkilökuntaa 
siirtosopimusten mukaan. Ymmärrän, että tietosuojalait muissa maissa, joissa Operaatio Mobilisaatio 
työskentelee, saattavat olla heikommat kuin maassa, jossa täytän hakemukseni.  
 
 

Paikka ja päiväys  ____________________________________  

 

Allekirjoitus  ________________________________________  

 

Tulosta täytetty hakulomake, allekirjoita se ja postita liitteineen osoitteella: 

OM Suomi/henkilöstösihteeri 
Yliopistonkatu 58 B 5.krs 
33100 TAMPERE 
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