
 

 Sävyisyys on sankaruutta arvokkaampi, maltti enemmän kuin kaupungin valtaus. Sananlaskut 16:32.

Turnausten aikaa 

Tämän kevään aikana olemme olleet mukana ja 

tukemassa kolmea eri turnausta kolmella eri 

paikkakunnalla; Ulaanbaatarissa, Arhangaissa ja 

Mandalgobissa. Ulaanbaatarin turnauksesta 

mainitsimmekin jo aikaisemmassa kirjeessämme, mutta 

sekin on nyt saatu päätökseen. Turnauksesta tuli esille 

erityisesti kaksi ilon 

aihetta. Ensimmäinen 

oli se, että toinen 

meidän 

joukkueistamme voitti 

turnauksen. Toinen, ja 

sanotaan myös 

tärkeämpi asia oli se, 

kuinka vastusajan 

valmentajilta ja johtajilta saimme jälkikäteen kuulla 

kuinka hyvin pelaajamme käyttäytyivät. Kaksi 

joukkuettamme koostuivat pelaajista joiden kanssa 

olemme pelanneet viikoittain yhdessä viime syksystä 

lähtien ja joista suurin osa eivät ole 

seurakuntalaisiamme. Mongoliassa monesti kova 

kilpailuhenki vie mukanaan, joka ei aina, mutta joskus 

ainakin, johtaa tarpeettomiin sananvaihtoihin ja 

epäurheilijamaiseen käyttäytymiseen. 

Epäurheilijamainen käyttäytyminen  taas kohdistuu 

monesti erityisesti tuomareihin. Meidän kummankaan 

joukkueen pelaajilta tätä ei onneksemme näkynyt. 

Koemme, että tämä on myös osittain tulosta siitä 

arvokasvatuksesta, jota olemme pitäneet esillä 

viikoittaisissa korisvuoroillamme. 

 

 Arhangaissa pidettiin lentopalloturnaus, johon osallistui 

yhteensä kahdeksan eri joukkuetta. Arhangaissa emme 

itse olleet läsnä, mutta kuvista ja meille lähetetyistä 

raporteista päätellen, turnaus oli kaikin puolin 

onnistunut. 

 

Mandalgobin turnauksessa taas olimme mukana, sekä 

valmentamassa, että pelaamassa. Siellä joukkueita oli 

yhteensä 10. Turnaus pidettiin Mandalgobista vielä noin 

50 km Gobin aavikon suuntaan olevassa pikkukylän 

koulun liikuntasalissa. Turnaus oli totisesti 

kokopäiväturnaus, sillä se alkoi aamulla klo 10 ja loppui 

illalla juuri ennen klo 22. Lajeja oli kaksi, koripallo ja 

lentopallo. Näin käytännön järjestelyjen näkökulmasta 

turnaus olisi voinut jakaa kahdelle päivälle, mutta 

toisaalta ei se ketään näytännyt haittaavankaan, vaikka 

turnaus venyikin pitkäksi. Meidän Govin Gerel 

yhteistyöseurakunnastamme osallistui kaksi joukkuetta 

Toinen joukkueista pääsi hienosti hopealle koripallo 

osuudessa, vaikka finaali päättyikin katkeraan yhden 

pisteen tappioon. Tämä haluttiin kuitenkin tuoda esille 

opettavaisena asiana, sillä kuten urheilussa, elämässäkin 

tapahtuu välillä katkeria ja vaikeita asioita, joista aina voi 

päästä eteenpäin. Turnauksessa nuorin pelaaja oli 11, 

mutta suurin osa oli 16-18 ikävuoden tienoilla. Tämän 

lisäksi mukaan mahtui myös useampi vanhempikin 

pelaaja. Turnaus aloitettiin yhteisellä rukouksella, jonka 

jälkeen tiivis pelitahti alkoi. Tunnelma liikuntasalissa oli 

loistava, sillä joukkueita oli 10 ja ne ketkä eivät olleet 

pelaamassa, ahtautuivat pelikentän reunoille 

kannustamaan. Onneksemme ulkona oli lämmin päivä, 

joten ulkonakin pystyi viettämään aikaa omien pelejen 

välissä. Turnauksen jälkeen, eli noin klo 22, vielä paikalla 

olevat joukkueet menivät lähellä olevaan 

jurttaseurakuntaan päättämään päivän yhteiseen 

rukoukseen ja hetkelliseen yhdessäoloon myös siellä.  

 

Zuunmodissa seurakuntien välinen turnaus pelataan 

tulevana lauantaina. Lajeina tulee olemaan lentopallo ja 

pöytätennis viiden eri joukkueen kesken. Omilla 

viikoittaisilla jalkapallovuoroillamme olemme kylläkin 

pitäneet 

jalkapalloturnauksen 

keskenämme. Kyseessä 

oli 8-12 vuotiaat, jotka 

olivat joka viikko hyvin 

innoissaan siitä, että 

järjestimme turnauksen, 

vaikka se olikin vain 

keskenämme. Palkintoja  

jaettiin voittavalle joukkueelle, taitavimmalle pelaajalle, 

parhaalle kannustajalle, ja parhaalle joukkuepelaajalle. 

 

Läpimurtoja 

Viime syksystä lähtien Ulaanbaatarissa olemme 

pelanneet viikoittain koripalloa lähes saman nuorista 

aikuisista koostuvan ryhmän kanssa. Parin viimen viikon 

aikana neljä eri nuorta (kolme naista, yksi mies) ovat 
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tulleet ensimmäistä kertaa sunnuntain jumalanpalvelukseen. Tästä tietysti iloitsemme kovasti. 

Heidän ja neljän muun nuoren seurakuntalaisen kanssa pidettiin myös yhteinen leffailta, joka oli 

hyvää yhteistä aikaa meille kaikille.  

 

Kesäaika 

Kaikilla paikkakunnilla, paitsi Zavhanissa, viikoittaiset salivuorot päättyvät toukokuun lopussa. 

Kesän ajaksi siirrymme pelaamaan ulos ilmaisille kentille tai pelloille. Mongoliassahan on 

runsaasti ulkotilaa, mutta usein ne ovat kunnon perunapeltoja, joissa loukkaantumisriski on 

erittäin suuri. Tilaa täällä siis on, mutta ei tarvittavaa 

infrastruktuuria. Tästäkin syystä kesän suurimpiin tavoitteisiin kuuluu pienen 

ulkokoripallokentän rakennuttaminen Zuunmodiin seurakunnan pihalle.  

 

Tämän lisäksi pyydämme erityistä rukousta Espoon Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämään 

nuorten matkaan. Iloksemme, noin 20. hengen nuorten ryhmä on tulossa tänne kesäkuun 3-12. 

Heidän kanssa suunnitelemme tapahtumia ja erilaista tekemistä Ulaanbaatarissa, Zuunmodissa ja 

Mandalgobissa.  

 

Perhekuulumisia 

Joosua on oppinut kävelemään. Hänellä on ikää nyt noin 10 kuukautta. Hän kovasti pyrkii mukaan 

Gutianan ja Julianan leikkeihin, mutta monesti tytöt vielä vain tönivät hänet 

pois, sillä leikit yhdessä ovat vielä vähän haastavia. Muuten kyllä rakastavat 

häntä kovasti. Talvella pysyimme terveenä, mutta kevään aikana sairastelua 

on ollut jonkin verran, etenkin Marijalla. Mukaan on mahtunut 

korvatulehdus ja yleensä vain pitkittynyttä flunssaa. Pyrimme 

mahdollisimman usein käymään edes vähän pois kaupungista 

hengittämässä raikasta ilmaa ja nauttimassa luonnosta. Kolmen pienen 

kanssa lähteminen ei aina vain tapahdu niin helposti. Torstai iltaisin, kun 

lapset ovat jo nukkumassa, olemme aloittaneet peli illat nuorten 

seurakuntalaisten kanssa meillä kotona. Pelaamme yhdessä erilaisia lauta ja 

korttipelejä ja napostelemme jotain pientä. Koemme, että nämä illat ovat 

tuoneet meidät lähemmäksi erityisesti näihin  nuoriin aikuiseen, josta on ainakin meille ollut 

paljon iloa.  

 

Mukavaa kesää! 

 

 

 

Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua 

 

 

 

 

Kiitosaiheet 

– Onnistuneet turnaukset 

–  Yhteiset peli illat 
kotonamme 

– Neljä nuorta, jotka ovat 
tulleet ensimmäistä kertaa 
jumalanpalveluksiin 
Ulaanbaatarissa. 

Rukousaiheet 

– Espoon 

Tuomiokirkkoseurakunnan 

nuorten matka 

– Koripallokentän 

rakennusprojekti 

Zuunmodissa 

– 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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