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Toiminta jatkuu 

Olimme poissa maasta noin kuukauden verran. Olimme 

vierailemassa Nikon vanhempien luonna Taiwanilla. 

Aikamme siellä oli oikein mukavaa ja saatiin kaikki 

vähän levähdettyä. Lapset varsinkin nauttivat Aman 

(isoäiti taiwanin kielellä) ja Akongin (isoisä taiwanin 

kielellä) seurasta. Tämän jälkeen osallistuimme Kylväjän 

viikon mittaiseen kenttäkokoukseen Thaimaassa, jonka 

jälkeen palasimme kotiimme Ulaanbaatariin. Kotimme 

oli ollut tyhjänä kuukauden ajan. Kaikki oli ennallaan, 

vaikka pölyä olikin heti siivottavana lattialla. Olemme 

nyt olleet taas noin kolme viikkoa täällä jonka aikana 

arki ja työt ovat lähteneet taas vauhdikkaasti käyntiin. 

Urheilutapahtumiamme pyöritti poissaollessamme 

hienosti paikalliset johtajat. Tämä oli hieno nähdä. 

Työkauttamme on tällä hetkellä jäljellä vielä vajaa kaksi 

vuotta, jonka aikana riittää varmasti tekemistä. 

Haluamme jatkaa paikallisten tukemista ja kouluttamista 

urheilulähetystyössä. Viime viikolla Zavhanissa oleva 

johtajamme tuli käymään Ulaanbaatarissa. Zavhan on yli 

1000 kilometriä Ulaanbaatarista ja hänen 

bussimatkaansa tänne kului 28 tuntia. Zavhanissa meillä 

on myös kerran viikossa salivuoro, jossa tämä nuori mies 

nimeltä Batuka on vastuussa. Pitkien välimatkojen takia 

toistemme tapaaminen kasvottain on harvinaista, joten 

oli erittäin tärkeää saada jutella hänen kanssaan rauhassa 

työn sujusta. Hän tuli myös kanssamme Zuunmodiin 

pitämään urheilutapahtumaa, jonka aikana pystyimme 

taas näyttämään hänelle eri harjoituksia. Samalla käytiin 

jälleen läpi tavoitteitamme urheilulähetystyössä. 

Olemme kokoneet parin vuoden aikan täällä, että 

Mongolit eivät ajattele kovin paljoa tulevaisuuteen. He 

elävät tässä ja nyt ja toivovat myös tuloksia heti. Meillä 

suomalaisilla on tietysti jotain opittavaa siitä, koska 

monesti suunnittelemme tulevaisuuttamme liiankin 

tarkasti. Työmme näkökulmasta halusimme kuitenkin 

muistuttaa häntä, että se ei ole meidän työtämme saada 

lisää ihmisiä tulemaan seurakuntaan. Meidän 

tehtävämme on kertoa ilosanomasta ja toki olla 

esimerkkinä ja myös rukoilla. Urheilutapahtumamme 

antavat loistavan kanavan tehdä juuri tätä. Loput 

jätämme Jumalan käsiin. Hän oli täysin samaa mieltä ja 

ymmärsi asian hyvin. Hän sanoi myös, että 

urheilutapahtumien kautta Zavhanissa moni on hänen 

mielestä hyvin lähellä tulemaan mukaan seurakuntaan. 

Työmme on siis tehnyt vaikutusta paikallisiin nuoriin 

myös kaukana Zavhanin maakunnassa. Zavhanin 

urheilutapahtumissa käy tällä hetkellä teini-ikäisiä. 

Batukalla olisi myös halua aloittaa työtä lasten parissa, 

joten voi olla, että tulevaisuudessa Zavhanissa 

urheilutapahtumat suunnataan nuoremmille 

ikäryhmille. Tähän hän odottaa johdatusta. Tällä 

hetkellä hän on Zavhanin Sain Medee seurakunnasta 

ainoana johtajana urheilulähetystyössä ja hän kovasti 

toivoisi apulaisia. Rukouksena on, että hän löytäisi 

sopivan työtoverin rinnalleen.  

 

Pääsiäisturnauksia 

Pääsiäisen aikaan Arhangaissa ja Mandalgovissa 

järjestetään koripallo, lentopallo ja pingis turnaukset. 

Arhangaissa turnaus järjestetään 9.4 ja Mandalgovissa 

18.4. Nämä turnaukset ovat loistavia esimerkkejä siitä, 

kuinka voidaan tehdä yhteistyötä muiden seurakuntien 

ja järjestöjen kanssa. Mandalgovissa joukkueita tulee 

olemaan noin kahdeksan. Kaksi niistä on 

yhteistyöseurakunnastamme (Gobin Gerel) ja loput 

toisesta seurakunnasta ja muista järjestöistä mm. World 

Visionista. Arhangaissa toimii sama periaate.  

 

Kotkan sählyturnaus 

Suomessa Kotkan seurakunta järjesti äskeittäin 

sählyturnaukset 5 luokkalaisille. Turnausmaksujen 

myötä he saivat kerättyä myös vähän tuottoa. Tämä 

tuotto lahjoitettiin 

urheilulähetystyön 

hyväksi tänne 

Mongoliaan. Sillä 

tuotolla autetaan 

kattamaan esimerkiksi 

pelipallojen ostokset, 

joilla esimerkiksi 

kuvassa olevat lapset 

pelaavat. Tämä oli 

loistava esimerkki kuinka suomen päässä voidaan 

konkreettisesti tukea työtämme täällä.  

 

 

Kaikille mahdollisuus 

Viime kirjeessämme mainitsimme kuinka yksi 

tavoitteistamme on tarjota urheilun harrastus 

mahdollisuus erityisesti niille lapsille ja nuorilla kenellä 

ei muutoin tähän olisi mahdollisuutta. Olemme 
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ryhtyneet varmistamaan, että toimimme tämän mukaisesti. Ulaanbaatarin koripallovuorollamme 

kaikki sanoivat, että se on ainoa kerta kun he pääsevät pelaamaan kunnolla ja vielä salissa. Suurin 

syy oli se, että ei ole mitään muuta heille sopivaa tarjolla. Kyse on myös monesti rahasta. 

Muillakin paikkakunnilla suurin osa osallistujistamme ei muutoin pääse urheilemaan kuin 

meidän tapahtumiemme kautta. Koemme, että 

tämä on erittäin tärkeätä tarjota heille tämä  

mahdollisuus, koska urheilu antaa niin paljon 

iloa ja myös terveydellisiä ja sosiaalisia hyötyjä. 

Esimerkiksi kuvassa olevat nuoret nauttivat siitä 

kun pääsevät urheilemaan tapahtumiemme 

kautta.  

 

Pyhäkoulu 

Kerran kuussa Marija on vastuussa pyhäkoulusta Ulaanbaatarin Sain Medee seurakunnassa. Joka 

kerta lapsille järjestetään jotain askarteltavaa. Tärkeä osa tästä on kehittää askarteluja joita on 

helppo ja ennen kaikkea halpa toteuttaa. Tämä luo ideioita myös muille pyhäkoulun vetäjille 

kuinka vähällä rahalla voi kehittää hauskoja 

askarteluja. Marijalta ollankiin kyselty pyhäkoulu 

koulutusta, jossa hän voisi opettaa kuinka tälläisiä 

helppoja ja halpoja askarteluja voi tehdä. Kuvassa 

hyvä esimerkki halvasta mutta hauskasta 

askartelukerrasta.  

 

 

Perhekuulumisia 

Kotirintamalla on hektistä kuten ennenkin. Joosua kovasti haluaa ja osaakin seistä ja kontata. 

Tyttöjen perässä on kuitenkin vaikea vielä pysyä mukana. Niko jatkaa vapaa ajallaan kuntosalilla 

käyntiä ja futsalin pelaamista. Marija on kanssa päässyt vihdoin itsekin käymään kuntosalilla. 

Marija on käynyt myös keskiviikkoisin äitien ja lasten tapaamisissa, joissa on kiva vaihtaa 

kuulumisia muiden kanssa.  

 

Kannatustietoja 

Tässä on tietoja meidän työhömme suunnatusta kannatuksesta: Vuonna 2013 vapaaehtoinen 

kannatus oli 30 036,28 euroa ja talousarviokannatus 45 712,00 euroa. Vuonna 2014 vapaaehtoinen 

kannatus oli    40 365,05 euroa ja talousarviokannatus 52 699,94 euroa. Vuoden 2015 

kannatustavoite on 100 000 euroa. 

 

Kiitos kaikille tuestanne! 

 

Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua 

 

 

 

 

Kiitosaiheet 

– Mukava loma Taiwanilla 

–  Arki lähtenyt taas hyvin 
käyntiin 

– Lasten terveys ja kehitys 

Rukousaiheet 

– Zavhanissa tehtävä 

urheilulähetystyö ja viisautta 

johtajalle Batukalle. 

– Arhangain ja Mandalgovin 

turnaukset. 

– 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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