
Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 
 
-Kevään lentopallo ja 
jalkapalloturnaukset 
saatiin onnistuneesti 
päätöskeen  
 
-Marija pääsi juoksemaan 
Ulaanbaatarin maratonissa 
 
-Turun Martin 
seurakunnan ryhmällä  oli 
onnistunut matka. 
 
-Rukoillaan matkojemme 
puolesta Mongoliassa 
kesän aikana 
 
-Rukoillaan 
jousiammuntakilpailun 
puolesta, johon 
Arkhangain Hairiin Medee 
seurakuntalaisia haluaa 
osallistua 
 
Yhteystiedot: 
 
Marija ja Niko Ijäs c/o FLOM 
in Mongolia P.O. Box 991 
Ulaanbaatar 15160 
Mongolia 
 

Sähköposti: 
niko.marija.ijas@gmail.com 
 
Urheilutyön facebook: 
facebook.com/flomsportsclub 
 
Urheilutyön nettisivut: 
http://www.kylvaja.fi/tyomme/
urheilulahetystyo 
 
 

  
 

“Yksi haasteistamme on saada pelaajat pois kentältä, koska monet haluavat olla 

jatkuvasti pelaamassa koripallokentällämme” Nämä ovat Zuunmodin Sain Medee 

seurakunnamme, Batukan, sanoja kun häneltä kyseltiin miten urheilutyö etenee 

heillä. Tämä on tietystikin positiivinen haaste, sillä sehän on todella hienoa, että 

seurakunnan oma koripallokenttä tuo uusia nuoria seurakuntaan. Toki koska 

Batuka asuu vaimonsa ja pienen pojansa kanssa seurakunnan tiloissa, on heidän 

tottakai saatava olla välillä ihan rauhassa. Näiden nuorien kanssa on myös aloitettu 

nuorten raamattupiirejä. Kaikki pelaajat eivät tietystikään ole tähän tulleet mukaan, 

mutta moni on.  

 

Turnauksista 

Kevään lentopallo ja jalkapalloturnaukset saatiin onnistuneesti päätökseen. 

Arvojemme mukaan parhaiten 

pelanneet palkittiin erilaisilla 

urheiluvälineillä. Syksyn turnauksia 

odotellaan jo. Kesäkuun alussa 

Turun Martin seurakunta lähetti 

tänne 24 hengen ryhmän 

tutustumaan erityisesti 

urheilulähetystyöhön. Suurin osa 

heistä oli 17 vuotiaita, jonka lisäksi 

matkassa oli vanhempia johtajia. 

Heidän kanssa järjestimme kaksi koripalloturnausta. Yksi Zuunmodin Sain Medee 

seurakunnan kanssa, toinen Mandalgobin Goviin Gerel seurakunnan kanssa. 

Molemmat turnaukset järjestettiin seurakuntien omilla koripallokentillä. Oli todella 

hienoa nähdä kuinka urheilu antoi suomalaisille ja mongolialaisille nuorille 

yhteisen kielen. Turnauksien lisäksi opeteltiin erilaisia liikuntaleikkejä, tutustuttiin 

toinen toisiimme vapaasti seurakunnan tiloissa, söimme yhdessä ja oli heillä 

mahdollisuus myös yöpyä jurtassa ja ratsastaa hevosillakin. Kaikin puolin matka 

oli onnistunut. Matka jää varmasti pitkään sekä suomalaisten että mongolialaisten 

mieleen.  

 

Ulaanbaatar Maraton 
Marija aloitti treenaamisen Ulaanbaatarin maratonia varten jo tammikuun alussa. 

Kaksi viikkoa ennen maratonia Marija sairastui keuhkoputkentulehdukseen. Pari 

päivää ennen maratonia näytti siltä ettei hän pääsisikään osallistumaan juoksuun. 

Marija ja Niko Ijäs 4/2016 
Ulaanbaatarissa 16.6.2016 
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Kuin ihmeen kaupalla päivää ennen maratonia Marijalle tuli kuitenkin sellainen olo, että hän kykenee 

juoksemaan, vaikka viimeiseen kahteen viikkoon ei mahtunutaan 

yhtään juoksulenkkiä ja yskä oli edelleen kova. Kiitokset teille kaikille 

rukouksista ja tuestanne, sillä vastoinkäymisistä hulimatta Marija pääsi 

juoksemaan ja olemaan samalla todistuksena muille Jeesuksesta.   

 

Tiesitkö että… 

Nykypäivänä mongolit matkustavat eri syistä ympäri maailmaa. 

Monelle kenen kanssa olemme jutelleet sanovat kuitenkin, että heille 

tulee todella kova koti-ikävä. Koti-ikävän takia moni palaakin takas 

kotimaahansa. Eräs mies kuvasi tätä oikein hyvin. Hän sanoi istuvansa 

lentokoneessa kohti Etelä-Koreaa, kun hän itse alkoi miettiä mitä 

hänelle muka tulee ikävä Mongoliasta. Siinä hetkessä hän sanoi 

ymmärtävänsä muita koti-ikävää kokevia mongoleja. Hänelle tuli 

erityisesti ikävä sitä hetkeä kun hän sai vapaasti ratsaastaa hevosella 

Mongolian aroilla. Vielä tarkemmin sitä hetkeä, kun hän ratsasti täyttä 

vauhtia hevosella niin että hevosen etu ja takajalat olivat kaikki ilmassa. 

Tälläistä voi kuulema kokea vain keskellä kesää, jolloin hevonen on saanut tarpeaksi ravintoa ja 

vahvistunut pitkän ja rankan talven jälkeen.  

 

Tulemme olemaan koko kesän Mongoliassa. Suunnitteilla on matkustaa eri puolille Mongoliaa töiden ja 

ihan oman virkistyksenkin kannalta. Mukavaa kesää! 

 
Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua 

  
Työmme rahoitetaan pääosin yksityisten ystävien lahjoituksilla. Mikäli koet, että haluat tukea 

työtämme taloudellisesti, voit antaa lahjoituksen kirjeen lopussa olevalle tilille. Viitenumeron 

käyttö säästää rahaa. Viitenumeron saat laskettua osoitteesta 

http://www.kylvaja.fi/lahjoita/viitenumerolaskuri tai soittamalla Kylväjän toimistoon. Alla 

nimikkoseurakuntamme: Espoon Tuomiokirkko: 40051844, Helsingin Mikael: 4005186365, 
Vantaan Hakunila: 4005185845, Vantaan Vantaakoski: 4005185654, Hämeenkylä: 4005185829, 

Turun Martin: 4005181179, Tampereen Messukylä: 40051810173, Tampereen Tuomiokirkko: 

40051810157, Ei srk. tietoa: 4005187652. Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään Marija ja 

Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi. 

 

 

 

 

 

 
 

 


