
 

 Kaikesta vaivannäöstä tulee hyötyä, mutta tyhjästä puheesta vain vahinkoa. Sananlaskut 14:23.

Johtajien tukemista 

Meillä on tällä hetkellä urheilulähetystyössä 17 paikallista 
johtajaa, jotka ovat kaikki yhteistyöseurakuntiemme 
jäseniä. Ulaanbaatarissa 5, Zuunmodissa 2, 
Mandalgovissa 3 (kuvattuna), Arhangaissa 5 ja 
Zavhanissa 2. Tavoitteenamme on tukea heitä 
mahdollisimman paljon työssään. Tammikuussa teimme 
vierailuja Arhangaihin ja Mandalgoviin, jossa tapasimme 
johtajiamme yhteisen aterian äärellä. Yhdessä 
keskustelimme työmme 
tavoitteista (lueteltu alla), kuinka 
työ on sujunut ja myös 
tulevaisuuden suunnitelmista. 
Tämän jälkeen pidettiin 
molemmilla paikkakunnilla 
urheilutilaisuus, jossa näytimme 
paljon eri harjoituksia, lähinnä 
koripallo, jalkapallo ja lentopallo, 
joita he voivat tulevaisuudessa 
käyttää itse. Kerran vuodessa käännämme myös 
hartausmateriaalia englannin kielestä mongolian kielelle, 
joita he voivat myös itse käyttää. Hartausmateriaali on 
suunnattu erityisesti urheilijoille ja niissä on myös 
arvokasvatusta, jota on helppo tuoda esille urheillessa. 
Kuvassa on kolme johtajaamme Mandalgovissa. 
Vasemmalla oleva on seurakunnan johtaja 
(Mungunshagaa), keskellä ja oikealla ovat molemmat 
lempinimeltään Dorj. Molemmat heistä tulivat 
seurakuntaan mukaan juurikin urheilulähetystyön 
kautta ja ovat sen jälkeen ottaneet johtajavastuuta. 
 

Työmme tavoitteet 

1. Viemme evankeliumia eteenpäin urheilun välityksellä 

Toimimme yhteistyössä paikallisten seurakuntien 

kanssa. Seurakuntien kautta järjestämme 

urheilutapahtumia, 

jossa pyrkimyksenä on, 

että noin 50% 

osallistujista ovat 

seurakuntalaisia ja 

noin 50% seurakunnan 

ulkopuolelta. Tämä 

tekee 

urheilutapahtumista 

osa seurakunnan 

tavoittavaa työtä. Johtajien täytyy olla seurakunnan 

jäsenia ja he ovat myös vastuussa 

urheilutapahtumissamme pidetyistä hartauksista.  

2.Annamme arvokasvatusta 

Urheilun välityksellä meidän on luontevaa kasvattaa ja 

kehittää luonteenpiirteitä ja arvoja jotka ovat tärkeitä 

urheillessa ja joka päiväisessä elämässä. Näihin kuuluu 

mm. yhteistyö, toisten kannustaminen, toisten 

kunnioittaminen, periksiantamattomuus, itsehillintä, 

rehellisyys ja sitoutuneisuus. 

3.Tarjoamme urheilun harrastus mahdollisuuden 

erityisesti niille, joilla sitä ei muutoin olisi 

Urheilu auttaa ehkäisemään syrjäytymistä ja samalla 

antaa mahdollisuuden kohentaa omaa terveyttä ja 

kuntoa. Kutsumme 

urheilutapahtumiimme erityisesti niitä 

lapsia ja nuoria joilla ei eri syistä muutoin 

olisi mahdollisuutta ohjatun urheilun 

harrastamiseen. Urheilun harrastus auttaa 

myös edistämään yhteisöllisyyttä. 

Ihmissuhde haasteita 

Zuunmodissa on tällä hetkellä vanha 
pariskunta, jotka ovat seurakunnan johtajia ja iästä 
huolimatta erittäin aktiivisia urheilutapahtumissamme. 
Siellä on myös nousemassa uusi nuori 17 vuotias tyttö 
johtaja. Hän on jo yli kuukauden käynyt 
urheilutapahtumissamme ja myös pitänyt pari 
hartauttakin. Hän on seurakuntamme jäsen, mutta 
valitettavasti hänelle syntyi erimielisyyksiä 
seurakuntajohtajien kanssa hyvinkin pienistä asioista. 
Pienistä asioista kuitenkin usein kertyy suurempia ja 
suurempia, jos niitä ei käsitellä. Tyttö lakkasi käymästä 
seurakunnassa, mutta urheilutapahtumiimme hän 
kuitenkin jatkoi tulemista. Seurakuntajohtajien ja tytön 
ollessa läsnä yhdessä urheilutapahtumissamme, heidän 
välinen riita aistui voimakkaasti. Yhden 
urheilutapahtuman jälkeen päätimme, että asialle on 
tehtävä jotain. Istuuduimme kaikki yhdessä syömään 
ateriaa urheilun jälkeen. Tässä tilanteessa he 
keskustelivat asiansa läpi, jolloin paljastui muitakin 
pieniä asioita, joista ei oltu kerrottu, mutta olivat 
vaikuttaneet negatiivisesti koko tilanteeseen. Iloksemme, 
riidat saatiin ratkaistua, he pyysivät toisiltaan anteeksi, 
jonka jälkeen tyttö on palannut seurakuntaan ja jatkanut 
myös vastuun kantamista urheilutapahtumissamme. 
 

Luistelurata Arhangaissa 

Kesällä rakennettu 
koripallokenttä 
seurakuntarakennuksen 
viereen on talven ajaksi 
tehty luistinradaksi. 
Suurin osa heidän 
käyttämistään 
luistimista ovat tulleet 
lahjoituksina suomesta, 
kiitos jälleen kerran 
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niistä. Urheilun kautta emme 
ainoastaan pidä esillä 
terveellistä elämäntapaa, vaan 
kohennamme myös 
yhteisöllisyyttä. Tämä näkyy 
erittäin hyvin tämän pienen 
luisteluradan kautta, joka on 
monen nuoren ja 
vanhemmankin käytössä. 
 

Koripalloturnaus 

Ulaanbaatarissa 

Meillä on jo yli vuoden pyörinyt 
viikoittainen koripallo vuoro 
Ulaanbaatarissa, jossa käy 
lähinnä yliopistoikäisiä nuoria 
miehiä. Mongoliassa 
seuratoiminta ei ole läheskään 
samalla tasolla kuin mitä se on 
suomessa. Täällä on kyllä eri 
lajien koulujoukkueita, joilla on 
vuosittain turnauksia. Emme 
kuitenkaan näihin turnauksiin 
osallistua, sillä emme ole koulun 
joukkue. Ammattisarjoja täällä 
kyllä on, mutta harrastesarjoista 
on suuri pula. Olemme pitkään 
etsineet ja kyselleet mihin 
turnaukseen voisimme 
osallistua. Viime vuonna oli 
kyllä yksi suurempi 
seurakuntien välinen 
koripalloturnaus johon 
osallistuimme, mutta sen lisäksi 
olemme pelailleet vaan 
keskenämme. Lopulta syntyi 
idea järjestää oma turnaus 
toisen luterilaisen seurakunnan 
kanssa. Ulaanbaatarissa on kaksi 
luterilaista seurakuntaa, yksi 
Kylväjän tukema ja yksi NLM:n 
tukema. NLM on lyhennys 
Norwegian Lutheran 
Missionista. Seurakunnat 
sijaitsevat vastakkaisilla puolilla 
kaupunkia. Viime viikonloppuna 
aloitimme heidän nuorten 
kanssa koripalloturnauksen, 

jossa on yhteensä viisi joukkuetta. Kokoonnumme 
yhteensä neljä kertaa kolmen kuukauden aikana. Meidän 
joukkueemme koostuvat siitä tavoittavasta työstä jota 
teemme joka perjantai koripallovuorollamme. Johtajat 
ovat seurakuntalaisia, mutta oikeastaan noin 80% 
pelaajistamme ovat seurakuntamme ulkopuolelta, joka 
tekee työstämme erittäinkin tavoittavaa. Turnaus 

avattiin lyhyellä hartaudella ja laululla jonka jälkeen pelit 
aloitettiin. Mongolit ovat hyvin kilpailuhenkisiä. Peleistä 
huomasi, että voitontahto on kova, varsinkin sen jälkeen 
kun yksi meidän joukkueista voitti heidän vahvimman 
joukkueen, jonka jälkeen he heti kyselivät voitaisiinko 
turnaus aikataulua muuttaa silleen, että voisimme 
kohdata toisemme uudestaan. Alunperin turnaus 
suunniteltiin niin, että kaikki kohtaavat toisensa kerra, 
joka ei siis lähtökohtaisesti mahdollista tätä. Oli ilo olla 
voittavassa joukkueessa.  
 

Perhekuulumisia 

Tämä talvi on ollut 
poikkeuksellisen leuto, joka on 
ollut meidän näkökulmasta 
erittäin hyvä asia. Ulkona 
olemme voineet käydä 
enemmän kuin viime vuonna 
ihan vain sen takia, koska 
lapsemme eivät heti jäädy. 
Olemme myös pysyneet 
terveenä, joka on auttanut arjen 
myllerryksessä. Lapsemme 
kehittyvät jatkuvasti. Joosua on 
oppinut istumaan, joka on auttanut hänen osallistumista 
isosikojensa leikkeissä.  
 
Marija löysi netistä hyvän kuntoiluoohjelman, jota 
pystyy tekemään omassa olohuoneessa. Tätä olemme 
yhdessä käyneet läpi. Ohjelma on kuukauden mittainen, 
jossa vähitellen nostetaan toistojen määrää. Meillä on 
noin viikko jäljellä. Viimeisenä päivänä pitäisi onnistua 
520 eri kyykkytoistoja ja 540 eri vatsalihasliiketoistoa.  
 
Ensi viikolla lähdemme käymään Taiwanilla tapaamaan 
Nikon vanhempia, jotka ovat myöskin lähetystyössä. 
Olemme siellä noin 3 viikkoa, jonka aikana Niko on 
vuosi ja isyyslomalla. Tämän jälkeen osallistumme 
Kylväjän järjestämään konferenssiin Thaimaassa, josta 
palaamme taas Mongoliaan. Olemme näin ollen noin 
kuukauden poissa Mongoliasta. Tämä antaa toisaalta 
hyvän mahdollisuuden paikallisten pyörittää kokonaan 
itsekseen urheilutoimintaamme.  
 
Runsaasti lisää kuvia ja kuvausta urheilulähetystyöstä 
löytyy facebook sivustostamme 
facebook.com/flomsportsclub. Muistakaa myös seurata 
Marijan blogia joka löytyy osoitteesta 
marnikgutjul.blogspot.com 
 
 
Kiitoksia tuestanne! 
 
 
Terveisin Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua Ijäs

 

Kiitosaiheet 

– Hyvät tapaamiset ja 
koulutukset Arhangaissa ja 
Mandalgovissa 

–  Leuto talvi 

– Lasten terveys ja kehitys 

Rukousaiheet 

– 17 paikallista johtajaa 

urheilulähetystyössä 

– Turvalliset matkat 

Taiwaniin ja Thaimaahan 

– Koko perheen terveys  

 

Kuulemme mielellämme 

kuulumisianne. Ottakaa siis 

rohkeasti meihin yhteyttä! 

 
Yhteystiedot: 
niko.marija.ijas@gmail.com 
 

Marijan blogi: 
marnikgutjul.blogspot.com 

Urheilutyön facebook: 

facebook.com/flomsportsclub 

Osoite: 

 Marija ja Niko Ijäs c/o FLOM in 

Mongolia P.O. Box 991 

Ulaanbaatar 15160 Mongolia 
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