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Henkilötiedot  
 

Nimi:    _____________________________________________________ 
 
Osoite:    _____________________________________________________ 
 
Puhelin:  _____________________________________________________
 
Sähköposti:                     _____________________________________________________ 
 
Syntymäaika:  _____________________________________________________ 
 
Passinnumero:  _____________________________________________________ 
 
Kielitaito:    _____________________________________________________ 
 
 
Vapaaehtoistyöhön liittyvät yksityiskohdat 
 
1) Minkälainen talkootyö kiinnostaa 

 
      Olen aiemmin ollut vapaaehtoistyössä Syväntöjen Raamattutyössä 
 
Missä? ______________________________________________ 
 

a) Talkootyön kohde 
 
      Raamattupakkaamo Tiberiaksessa 
      Raamatunkääntäjien koti Jerusalemin lähellä 
 

b) Talkootyön luonne 
 
      Talouden hoitaja (ruuan hankinta ja valmistus, sovittujen tilojen siivous) 
 
      Raamattujen pakkaus (kirjeiden käsittely, paketointi, postitus) 
 
      Autonkuljettaja 
 
      Kiinteistöjen kunnostus ja remontointi  

 
Osaamisalue: _______________________________________________ 

 
      Muu talkootyö,  
 

Mikä?  ____________________________________________________ 
 

2) Mahdollinen talkoontyön ajankohta 
 
   __________________ - ___________________
 
 
  TAI          Talkootyöajankohta sovittavissa tarpeen mukaan 
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SITOUMUS  
 

 Vakuutan omaavani Kristillisen vakaumuksen, sekä vapaaehtoistyöaikana noudattavani 
ehdotonta raittiutta, savuttomuutta ja kristillisiä arvoja edustavaa käytöstä 
 
 Vakuutan, että minulla on vapaaehtoistyönaikana voimassa oleva matkavakuutus 
 

 Vakuutusyhtiö:  _____________________________________  
 

Vakuutuksen numero: _____________________________________ 
 

 Vakuutan, että minulla ei ole sairauksia, jotka haittaavat vapaaehtoistyötä tai voivat aiheuttaa 
ongelmia vapaaehtoistyötä tehdessä 

 
Lisätietoja: ___________________________________________________________   

 
 
ALLEKIRJOITUS  
 
Paikka: _______________________________________ 
 
pvm:                   ___________________
 
Allekirjoitus  _______________________________________ 
 

_______________________________________ 
          (Nimen selvennös) 

 

Yleistietoa Syväntöjen raamattutyön vapaaehtoistyöstä  
Kiitos kiinnostuksestasi vapaaehtoistyötämme kohtaan. Seuraavassa lyhyt yleisinformaatio vapaaehtoistyömme
toimintaperiaatteista. Edellytämme kaikilta uusilta vapaaehtoistyöntekijöiltä suositusta ennen työhön tuloa.
Vapaaehtoiseksi tulevalla on oltava matkavakuutus sekä riittävät terveydelliset edellytykset vapaaehtoistyön 
tekemiseen. Lisäksi kaikilla Israeliin saapuvilla matkailijoilla tulee olla passi, joka on voimassa vähintään kuusi
kuukautta maasta (Israelista) lähtöpäivän jälkeen. 
 
Matkustuskustannukset Israeliin: 
Matkakustannukset Suomesta Israeliin maksaa yleensä vapaaehtoistyöntekijä itse. Jos vapaaehtoistyöntekijä sitoutuu 
3kk:n työjaksoon, voidaan matkakustannuksien korvaukseen osallistua tarvepohjaisesti Syväntöjen Raamattutyön / 
Lempäälän Israel-kassan kautta. Israelissa tapahtuvasta kuljetuksesta on aina sovittava erikseen vapaaehtoistyökohteen kanssa 
epäselvyyksien välttämiseksi. 
 
Majoitus: 
Majoitus tapahtuu ryhmämajoituksena. Majoittautujia on samassa tilassa yleensä aina enemmän kuin yksi, mutta esim. 
aviopareille on järjestettävissä yhteinen huone. Majoittautuminen ei ole hotellitasoista majoittautumista, vaan 
vapaaehtoinen voi joutua itse valmistamaan aterioita, sekä  huolehtimaan majoitustilojen puhtaanapidosta.  
 
Työaika:  
Pääsääntöisesti talkoolaisen on sitouduttava 1-3kk:n vapaaehtoistyöhön (maksimi 3kk). Israelissa vapaaehtoistyön 
vapaapäiviä ovat sapatti (perjantai klo 12 - sunnuntai klo 8.00) ja muut juutalaiset juhlapyhät. Lisäksi vapaaehtoinen voi 
saada ylimääräisiä vapaapäiviä 3 päivää / kuukausi, jotka sovitaan paikan päällä vapaaehtoistyötä vastuussa olevan kanssa. 
 
Kielitaito:  
Kielitaito on aina etu ulkomaille matkustettaessa. Englannin ja/tai ranskan kielen taito on merkittävä lisäapu raamattutyössä
ja raamattujen postituksessa. Vapaaehtoistyöstä löytyy työtehtäviä, joissa riittää myös pelkkä suomen kielen taito (esim. 
raamattupakkaamon työtehtävissä). 
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SUOSITUS Syväntöjen raamattutyöhön tulevalle 
                (Syväntojen Raamattutyössä aiemmin olleille suositus on vapaaehtoinen) 
 
 
Suosittelemme seuraava henkilöä vapaaehtoistyöhön Israeliin ja vakuutamme henkilön nauttivan 
luottamustamme ja soveltuvan vapaaehtoistyöntekijäksi Syväntöjen raamattutyöhön. 
 
 
Vapaaehtoiseksi hakevan tiedot: 
 
Nimi:   _______________________________________________ 
 
Syntymäaika: _______________________ 
 
Kotikunta: _______________________________________________ 
 
Suosituksen antaja ja hänen yhteystietonsa 
Seurakunta / suosituksen muu antaja: _______________________________________________ 
 
Nimi:  _______________________________________________ 
 
Puhelin: _______________________________________________ 
 
Sähköposti: _______________________________________________ 
 
Lisätietoja:  
 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 
SUOSITUKSEN TOIMITTAMINEN  
   

Lempäälän Helluntaiseurakunta, Rypyntie 8, 37500 LEMPÄÄLÄ 
lempaala.helluntaiseurakunta@gmail.com 
p. 044 0200 755, (ulkomailta +358  44 0200 755) 

 
- Suosituksen voi toimittaa sähköpostitse joko vapaamuotoisella tekstillä tai tämä lomake 

”skannattuna”  
- Suosituksen voi toimittaa Syväntöjen raamattutyön paikallisille vastuuhenkilöille

 
Hakukaavakkeiden käsittelytilanteesta ja vapaaehtoistyöntekijöiden tarpeesta voi tiedustella 
sähköpostitse: gershnirit@gmail.com tai puhelimitse: +972546640553 (ulkomaanpuhelumaksu)  

mailto:lempaala.helluntaiseurakunta@gmail.com

	Missä: 
	Osaamisalue: 
	Mikä: 
	Vakuutusyhtiö: 
	Vakuutuksen numero: 
	Lisätietoja: 
	Paikka: 
	Suosituksen antaja ja hänen yhteystietonsa: 
	Seurakunta  suosituksen muu antaja: 
	Lisätietoja_2: 
	Valintaruutu1: Off
	Valintaruutu2: Off
	Valintaruutu3: Off
	Valintaruutu4: Off
	Valintaruutu5: Off
	Puhelin: 
	Passinumero: 
	Kielitaito: 
	Syntymäaika: 
	Nimi: 
	Suosittelijan puhelin: 
	Valintaruutu41: Off
	Valintaruutu42: Off
	Valintaruutu43: Off
	Valintaruutu44: Off
	alkamis päivämäärä: 
	päättymispäivämäärä: 
	allekirjoitus päivämäärä: 
	nimen selvennys: 
	Tyhjennä kaikki: 
	Osoite: 
	Sähköposti: 


