
TÄYTÄ MYÖS LOMAKKEEN KÄÄNTÖPUOLI! 

JUHANNUSKONFERENSSI 2018  
Tulevaisuus ja toivo 
 
 

Työhönilmoittautuminen ja majoitustoivomus 
 
 
Täydennä puuttuvat tiedot, kiitos. 
 
Nimi:______________________________________    
Lähiosoite :_________________________________   
Postinumero:________________________________  
Toimipaikka:________________________________    
 
S-posti:_______________________      Minulle saa tulevaisuudessa lähettää kutsun sähköpostitse 
Puh. _________________________   
  
Seurakunta: _____________________________________ 
 
Syntymäaika: ____________________________________   
Huom! Jos tulet järjestyksenvalvonnan tehtäviin, täytä myös nämä:   

Henkilötunnus: ___________________________ 
JV-kortinnumero: _________________________ 
 

TYÖPISTE :_________________________________________   
 
 
Työssäolopäiväni 
 
 
Tarvitsen 
yhteismajoituspaikan 
 
 
 
Ilmoittautuessasi ota huomioon seuraavaa: 

 Sinun tulee olla henkilökohtaisesti uskossa. 
 Työvuorot sovitaan tarkemmin esimiehen kanssa ja työvuorossa on oltava kulloinkin 

sovittu aika. 
 Työssäolopäivinä saat ilmaisen ruokahuollon, yhteismajoituksen tai telttapaikan. 
 Ilmainen asuntovaunupaikka edellyttää vähintään yhtä aikuista talkoolaista tai vähintään 

kolmea 12 vuotta täyttänyttä talkoolaista vähintään kahtena työpäivänä. 
 Saat teltta- ja asuntovaunupaikan leirinnästä tullessasi. 

Yhteismajoituspaikoissa on pesumahdollisuus ja patja. Ota liinavaatteet, huopa tai makuupussi 
mukaan. Kuljetus yhteismajoituskohteisiin on ilmainen. 
 



TÄYTÄ MYÖS LOMAKKEEN KÄÄNTÖPUOLI! 

Toivomani tehtävä – numeroi tehtäväluetteloon enintään kolme (1=mieluisin jne.) mieluisinta 
tehtävää: 
 
___ Basaari-kioski (ke-su) 
___ Esivalmistelut, mm. talkoopisteiden pystytys 
___ Jälkisiivous, mm. talkoopisteiden purku 
___ Järjestyksenvalvonta 
___ Jätehuolto 
___ Jäätelönmyynti T (to-su) 
___ Kahvila Kansanportti T (ke-su) 
___ Ison Kirjan Tori (ke-su) 
___ Iso Pata-kahvio T 
___ Kenttäkeittiöt T 
___ Keskusvaraston kuljetukset (ke-su) 
___ Kultainen sydän (su-su) 
___ Teemateltta (yli 18 v.) 
___ Lasten puuhateltta (yli 16 v.) 
___ Liikenteenohjaus 
___ Lähetyskahvila T 
___ Lähetysletut T 
___ Ateriakassa (ke-su) 
___ Lounasravintola & työväenruokailu T 

___ Mainostoimisto (la-to) 
___ Makkaranmyynti T (ke-su) 
___ Matka- ja löytötavarat 
___ Mutteri-kioski (ke-su) 
___ Opiston Areena (ke-su) 
___ Opiston Grilli T (to-su) 
___ Palokunta (alan koulutusta edellytetään) 
___ Perunankuorinta 
___ Pizzeria T (ke-su, vain pizzantekijöitä) 
___ Puuropiste (ti-su) 
___ Rakentajaryhmä (la-ke) 
___ Salaatin valmistus T (ke-su) 
___ Saunan lämmitys (ke-su) 
___ Sicafé (ke-su) T 
___ Siivous (su-su) 
___ Tiskaus 
___ Tulkkaus (ke-su, mainitse kieli) 
___ WC-huolto 
___ Vesi- ja putkihuolto 
___ Voileipien valmistus T (ke-su) 

 
(T) Tehtävään tulevalta vaaditaan terveydenhoitajan todistus 
terveydentilasta jos: 
a) työntekijä tai perheenjäsen on sairastanut ripulitaudin yhden kuukauden sisällä ja/tai 
b) työntekijä on tehnyt kolmen kuukauden sisällä yli neljän päivän matkan Pohjoismaiden ulkopuolelle 
HUOM! Todistukset eivät saa olla yhtä (1) kuukautta vanhempia! 
 
Lisätietoja: 
 
 
 
 
 
 
 
Sitoudun tehtävääni. 
 
_______ / _______ 2018           _____________________________________________________ 
        Allekirjoitus  
 
Suosittelen yllämainittua henkilöä konferenssin työpalveluun. 
 
_______ / _______ 2018 _____________________________________________________ 
          Srk:n pastorin/vanhimman tai valitun työpisteen esimiehen allekirjoitus 
  
 ______________________________________________________ 

Nimenselvennys 
 

Seurakunnan 
leima 


