JÄSENHAKEMUS

Henkilötiedot

Etunimet

Sukunimi

Henkilötunnus

Jakeluosoite

Postinumero ja -postitoimikaikka

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Ammattinimike

Koulutus

Seurakunta tai vastaava yhdistys
Jäsenlaji
Varsinainen jäsen (työntekijä)
(35€*/vuosi tai Kirkon Alojen jäsenmaksu**)

Varsinainen jäsen (työnohjaajarengas)
(35€*/vuosi tai Kirkon Alojen jäsenmaksu**)

Opiskelijajäsen 17,5€*/vuosi)***

Eläkeläisjäsen (17,5€*/vuosi)

Henkilötukijäsen (25€*/vuosi)
Yhteisötukijäsen (100€*/vuosi)

Jäsenyyden perusteet (täytä jäsenlaji huomioiden, tukijäsenen ei tarvitse täyttää)
Työskentelen helluntaiseurakunnassa tai helluntaiseurakuntia tukevan organisaation tai alan palveluja
tuottavan yhteisön palveluksessa päätoimisesti tai osa-aikaisesti tai julistusvastuuseen rinnastettavassa työssä.
Työnantaja
(eläkeläisen viimeinen työnantaja)

Työsuhteen alkamispäivä

Työsuhteen loppumispäivä

Olen helluntaiseurakunnan jäsen ja opiskelen HELP ry:n edustaman alan tutkintoa.

Oppilaitos

Suoritettava tutkinto

Arvioitu valmistumisaika **

Oppilaitos

Valmistumisaika

Haluan kuulua työnohjaajarenkaaseen

Koulutus

Haluan, että minulle toimitetaan Kirkon Alat ry:n jäsenhakemus.
HELP ry tallentaa yllä olevat tiedot jäsenrekisteriin.
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi ja sitoudun noudattamaan yhdistyksen sääntöjä (säännöt www.helpry.fi)

Aika

Paikka

Allekirjoitus

* Jäsenmaksun suuruus päätetään vuosittain vuosikokouksessa.
** Kirkon Alat ry:n jäsenten jäsenmaksun perii Kirkon Alat ry omien sääntöjensä mukaisesti
***Valmistuttusi tai lopetettuasi opinnot muusta syystä sinun tulee joko liittyä HELP ry:n varsinaiseksi
jäseneksi (jos jäsenehdot täyttyvät) tai ilmoittaa erostasi yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Hakemuslomakkeet säilytetään HELP ry:n arkistossa.
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TYÖNOHJAAJARENKAASEEN HAKIJANA

hyväksyn seuraavan toimintaperiaatteen:
Työnohjaajarenkaan tapaamisissa ja keskinäisessä sähköpostikirjeenvaihdossa saan luottamuksellista
tietoa helluntaiseurakunnan sisäisistä asioista. Rengas tuottaa myös itse tehtäviinsä liittyvää tietoa, joka on tarkoitettu
vain yhdistyksen sisäiseen käyttöön. Näitä ovat keskeneeräiset suunnitelmat, työnohjaustarpeet, työntekijöiden
työsuhdeasiat ja mahdolliset henkilöiden ja yhteisöjen kriisiasiat. Työnohjauksen ja mentoroinnin luonteeseen kuuluu
tämänkaltaisen tiedollisen taakan kantaminen. Sen keventäminen on mahdollista vain yhdistyksen sisällä
esim. työnohjauksen työnohjauksessa tai muussa yhdistyksen palaverissa lain säätämissä puitteissa.
sitoudun seuraaviin asioihin:
Sitoudun toimeni edellyttämiin eettisiin ohjeisiin. Näin ollen lupaan olla lojaali HELP ry:tä kohtaan.
Sitoudun siihen, että en saata HELP ry:n sisäisiä tietoja minkään kolmannen osapuolen tietoon.

Päivämäärä ja paikka

Allekirjoitus

Nimen selvennys

SEURAKUNNAN SUOSITUS (pastori/vanhin täyttää)
(täytetään ainoastaan opiskelijajäsenen ja työnohjaajan hakiessa jäsenyyttä)
Suosittelen yllä mainitun henkilön
hyväksymistä HELP ry:n jäseneksi.

En suosittele yllä mainittua henkilöä
hyväksymistä HELP ry:n jäseneksi.
Perustelu:

Opiskelijajäsenelle voi toimittaa PaimenPlus -lehden.
Opiskelijajäsenelle ei voi lähettää PaimenPlus -lehteä.
Perustelu:

Suosittelijan nimi

Seurakunta

Tehtävä seurakunnassa

Päivämäärä ja paikka

Allekirjoitus

Nimen selvennys

PÄÄTÖS (HELP ry täyttää ja toimittaa kopion jäsenmaksulomakkeen kanssa hakijalle)
Hyväksytty jäseneksi / työnohjaajaksi

Jäsenlaji: ___________________________________
Jäsenyys alkaen ____ / ____ / 20____

Ei hyväksytä jäseneksi

Perustelu:

Ei hyväksytä työnohjaajaksi

Päivämäärä ja paikka

Hakemuslomakkeet säilytetään HELP ry:n arkistossa.

Allekirjoitus

Nimen selvennys
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