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Liity jäseneksi. Jäsenmaksu on vuosina 2017-2018 20 €/hlö, 
18-30v 10 €/hlö. Jäsenmaksuun sisältyy mm. kuusi kertaa 
vuodessa ilmestyvä jäsenlehti Elysanomat.

Haluan liittyä jäseneksi

Nimi:

Osoite:

Sähköposti:

Ammatti:

Syntymäaika:

Kotiseurakunta:

Puh:

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet (kokouksia 4-6 vuodessa).
Hakemus lähetetään: Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry / 
Hallitus, Kokkolantie 12, 43500 KARSTULA

armoa omistamaan
Kaikki saavat tulla

Päiväys:

Allekirjoitus:



Jos mietit, miten voisit palvella ELYn toiminnassa, 
lukaise alla oleva palvelutehtävälista ja rastita sinua kiinnostavat kohdat:

Aarrearkkuleirin apuohjaaja / 
isonen
Arpavoittojen hankkiminen
Arpojen ym. tuotteiden myynti 
Elyn tilaisuuksissa
Elyn kirkkopyhässä:
- Ehtoollisen avustaminen 
  (kirkkoherran lupa)
- Esirukouksen laatiminen, 
  lukeminen
- Kirkkokahvien järjestäminen
- Kolehdinkanto
- Lasten pyhäkouluhetken 
  ohjaaminen
- Musiikissa avustaminen
- Raamatun tekstien lukeminen
- Saarnaaminen
Elyn kotisivujen / kalenterin päi-
vittäminen
Esirukoilija
Isovanhempi-lapsenlapsi -päivän 
apuohjaaja / isonen
Kahvinkeitto ja tarjoilu
Käsitöiden tekeminen
Lasten ja nuorten tapahtumien 
järjestäminen
Lehtijuttujen kirjoittaminen
Leipominen esim. myyjäisiin, 
seuroihin
Lähetystyöntekijä
Minua kiinnostaisi alueeni Elyn 
vastuuryhmässä / tiimissä toimi-
minen

Minua kiinnostaisi Elyn nuorten 
tiimissä toimiminen – ElyCafé
Minua kiinnostaisi Elyn pienryh-
män vetäminen:
- Askartelupiiri
- Kirjallisuuspiiri
- Kuoropiiri
- Käsityöpiiri
- Liikuntapiiri
- Lähetyspiiri
- Puutyöpiiri
- Raamattupiiri
- Rukouspiiri
Retkien apuohjaaja / isonen
Runonlausunta
Seurapuhuja
Soittaminen
Säestäminen
Tilaisuuksien juonto
Valokuvaus
Voin järjestää kotonani minulle 
sopivaan ajankohtaan Elyn tilai-
suuden, esim.:
- Kotikonsertin
- Kotiseurat
- Lauluillan
- Rukousillan
Muu mikä?

Miksi ELY?
Siksi, että ELY tarvitsee sinua. Kirkossa 
on toki monia tarvitsijoita, mutta olisi-
ko sinun paikkasi ELYssä? Jaatko saman 
näyn muiden elyläisten kanssa: Jumalan 
armoon turvaten ja sen varassa eläen 
haluan viedä sanoin ja teoin sanoman 
Jeesuksesta lähelle ja kauas. Yksin ei 
ole helppo toimia, mutta jo muutaman 
hengen ryhmässä me saamme rohkai-
sua toinen toiseltamme. Jeesuskin lä-
hetti seuraajansa aina kaksittain.
Miksi minä?
On kyse samasta kuin kauan sitten. Ju-
malalla oli jokin asia hoidettavana ja 
hän ajatteli ääneen, miten sen tekisi. 
Jesaja kuuli tämän pohdiskelun: ”Kenet 
minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäk-
si?” Ja Jesaja vastasi: ”Tässä olen, lähe-
tä minut?” (Jes.6:8)
Jesaja luotti Jumalaan. Ei hän tiennyt, 
mitä edessä olisi, mutta hän tiesi, että 
Jumala kyllä antaa taidon ja voiman, 
riittävän rohkeuden ja osaamisen.
Kun Jeesus kutsuu seuraansa, hän kut-
suu lepoon ja rauhaan, kulkemaan siel-
lä, missä Jeesus kulkee ja tekemään ja 
puhumaan sitä, mitä Jeesus haluaa sa-
noa ja tehdä.
Mitä voin antaa?
ELYn jäsen saa toki jäsenlehden, ystä-
viä, onnistumisen iloa, tukea vaikeisiin 
hetkiin. Mutta jos kysynkin: Mitä voin 
antaa?
Olisinko valmis jakamaan sitä hyvää, 
mitä Jumalalta olen saanut. Lahjakas 
on ihminen, joka on saanut Jumalalta 
erilaisia lahjoja. Niitä voi kehittää, niissä 
voi kasvaa. Lahjat on tarkoitettu käytet-
täväksi. Vain niitä käyttämällä me opim-

me, kuinka Jumala antaa lahjaksi kaik-
kea sen mukaan kuin meissä on uudelle 
tilaa.
Kenen kanssa?
Koko ELYn toiminta perustuu siihen, 
että on niitä, jotka jakavat saman näyn. 
Jo muutama on riittävästi. Yhdessä voi 
rukoilla, yhdessä voi keskustella, laulaa, 
lukea Raamattua. Kotona voi järjestää 
seurat. ELYn työntekijä tai seurakunnan 
pappi tai diakonissa voidaan pyytää 
mukaan. Naapuritkin voisivat tulla. Kei-
tellään teet ja tarjotaan vaikka keksejä. 
Siinä se tunti menee mukavasti vanho-
jen ja uusien ystävien kanssa. Ja illan voi 
päättää Isä meidän -rukoukseen ja ehkä 
iltalauluun.

Jos olet kiinnostunut ELYn toiminnasta, 
ota yhteyttä alueesi työntekijään:

Erja Kalpio, aluepappi Itä-Suomi
p. 045 675 8917

Satu Kivisaari, aluesihteeri Pohjanmaa
p. 050 563 6079

Antero Rasilainen, pääsihteeri,
Kymenlaakso, p. 045 134 4634

Sähköposti: 
etunimi.sukunimi@evankeliset.net

Toimisto:
Virpi Tuominiemi, toimistosihteeri
p. 040 415 9416
Sähköposti: ely@evankeliset.net
www.evankeliset.net


