
  

 Urheilulähetystyö update  

Ulaanbaatarissa, Zuunmodissa ja Zavhanissa olemme syyskuun alusta käynnistäneet viikittaiset 

urheilutapahtumamme. Zuunmodissa pelaamme tällä hetkellä vielä kirkon takapihan kentällä, 

mutta lokakuun alusta siirrymme luultavimmin sisätiloihin kun ilmakin viilenee merkittävästi. 

Zuunmodissa tavoitamme edelleen 8-12 vuotiaita lapsia. Ulaanbaatarissa pelaajamme ovat 

yliopistoikäisiä, usein kahdenkymmenen ikävuoden tienoilla. Zavhanissa ikäryhmä on 

suunnilleen sama kuin Ulaanbaatarissa. Zavhan on sijainniltaan hankalin paikka meidän 

näkökulmasta, sillä se sijaitsee yli tuhat kilometriä Ulaanbaatarista. Paikalliseen johtajaan 

pyrimme kuitenkin olemaan säännöllisessä yhteydessä lähinnä puhelimen kautta. Toimintamme 

jatkuu laajalti samanlaisena kuin aikaisemmin. Muutamia uutuuksia ja tavoitteita on kuitenkin 

lisätty. Arhangaissa (n. 450 km Ulaanbaatarista) pelattiin viime vuonna liikuntasalissa koripalloa 

ja lentopalloa. Olemme paikallisen seurakunnan 

paimenen kanssa keskustelleet mahdollisesta 

jousiammuntakerhon perustamisesta. Tämä on 

ollut erityisesti hänen toiveena ja sanoisi sen 

olevan suosittua muidenkin keskuudessa. 

Jousiammunta on yksi Mongolian 

kansallislajeista, joten sen käyttäminen 

urheilulähetystyössä voisi olla viisasta. 

Kyseiselle henkilölle on äskeittäin syntynyt 

poikavauva, joten käytännön askeleet otetaan 

vasta vähän ajan päästä.  

Ulaanbaatarissa pyrimme lisäämään toimintaa urheilutapahtumien lisäksi. 

Urheilulähetystyömmehän on seurakunnan tavoittavaa työtä. Olemme havainneet, että nuorilla 

aikuisilla on todella suuri kynnys tulla mukaan seurakuntaan, vaikka muutamia on tullutkin 

käymään. Nyt syksyllä pyrimme aloittamaan koti raamattupiirejä ja myös erillaista yhdessä 

tekemistä urheilemisen ulkopuolella. Näihin voi kuulua esimerkiksi yhteinen leffa ilta tai ihan 

vain ulkona syöminen yhdessä. Iloitsemme joka tapauksessa siitä, että Ulaanbaatarissa 

ydinryhmä on pysynyt aika lailla samana viime vuodesta ja muutamia uusiakin on tullut mukaan. 

Pelaajista ainoastaan 4-5 ovat seurakunnastamme ja loput ulkopuolelta. Tavoittavaa työtä tämä 

siis joka tapauksessa on. 
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Zuunmodissa pyrimme lisäämään aktiviteettejä seurakunnan omissa tiloissa, vaikka lokakuussa 

siirrymmekin mitä todennäköisemmin liikuntasaliin pelaamaan. Rakennuttamamme kenttä 

edistää ilman muuta tätä, sillä se on ollut kovassa käytössä. Tämän lisäksi siellä on jo 

pöytätennispöytä. Lisäksi pyrimme ostamaan jotain lisää pelejä, joita seurakunta voi hyödyntää 

lastenpiireissä.  

Mandalgobissa liikuntasali jota haluamme vuokrata on remontissa. Tästä syystä toiminta 

käynnistetään siellä vasta kun se on taas käytössä. Sielläkin on kuitenkin myös jo 

pöytätennispöytä jota hyödyntävät. Tavoitteemme on rakennuttaa sinne kenttä ensi kesänä.  

Kokkailukerho 

Marija on aloittanut kokkailukerhon Ulaanbaatarin seurakunnassa. Tavoitteena on opettaa 

paikallisia valmistamaan terveellistä, mutta tietysti myös mahdollisimman edullista ruokaa. Tälle 

on myös suuri tarve. Mongoleilla on syvät juuret omissa ruokaperinteissään. Heillä on omat 

kansallisruoat, jotka eivät ole kovinkaan ravitsevia, 

vain oikeastaan lähinnä täyttäviä. Uuden 

oppiminen ja sen soveltaminen vie aikaa, mutta 

yleisesti ottaen huono ruokavalio näkyy kyllä 

Mongoleiden terveydessä erityisesti kun ikää tulee 

lisää. Tämän kerhon on tarkoitus kokoontua noin 

kaksi kertaa kuukaudessa. Ensimmäinen kerta on 

takanapäin, jossa valmistettiin ruokaa käyttäen 

mm. tofua ja pinaattia. Marijalla on myös ollut 

sydämmellä antaa pyhäkoulun lapsille pieni ateria pyhäkoulun jälkeen. Tämä on toteutunut jo 

muutaman kerran. Lapset ovat usein hyvin nälkäisiä, joten tästä on heille varmasti paljon iloa, 

myös lasten vanhemmille.  

Tämän lisäksi Marijasta on tullut eräänlainen työnvälittäjä. Aina vähän väliä Marijaan otetaan 

yhteyttä mikäli hän tietäisi mahdollisista työtehtävistä tai jos hän tietäisi hyviä työntekijöitä. 

Länsimaalaiset ottavat yhteyttä kysyäkseen onko Marijalla tuttuja Mongoleja jotka voisivat olla 

kotiapulaisia, kun taas Mongolit ottavat yhteyttä Marijaan kysyäkseen töitä. Useampi Mongoli 

onkin saanut Marijan kautta jonkinlaista rahanlähdettä, joka on heille erittäin tarpeellista.  

Perhekuulumisia 

Juliana täyttää lokakuussa 3 vuotta. Hän on jo pitkään pyytänyt leppäkerttukakkua ja kissalelua. 

Juliana nautii kovasti tanssimisesta ja baletista. 

Pyrimme löytämään hänelle baletin 

harrastusmahdollisuuden. Gutiana on erittäin 

artistinen. Hän onkin aloittanut piirustuskoulussa 

käymisen kaksi kertaa viikossa. Joosua taas kasvaa ja 



kehittyy kovaa vauhtia. Ei ole enään pitkään kun isosikot eivät voi noin vain töniä häntä pois 

leikeistä.   

Muistakaa seuratata menoamme täällä Marijan blogin ja FLOM Sports Clubin facebook sivun 

kautta: 

marnikgutjul.blogspot.com 

facebook.com/flomsportsclub 

  

Mukavaa syksyä! 

Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua       

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 

- Rukoillaan mahdollisen 

jousiammuntakerhon perustamisen puolesta 

Arhangaissa. 

-Rukoillaan urheilutapahtumien lisäksi 

järjestettävien tilaisuuksien puolesta.  

-Rukoillaan Marijan kokkailukerhon puolesta. 

-Kiitos kun Gutianalle löytyi piirustuskerho. 

- Kiitos lämpimästä kesästä. 

- Kiitos lasten kehityksestä. 

 

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/viitenume
rolaskuri tai soittamalla Kylväjän 
toimistoon. Alla on muutama esimerkki:  
 
Espoon Tuomiokirkko: 40051844  

Helsingin Mikael: 4005186365  

Vantaan Hakunila: 4005185845  

Vantaan Vantaakoski: 4005185654  

Turun Martin: 4005181179  

Tampereen Kaleva: 4005181852  

Tampereen Aitolahti: 4005181302  

Ei srk. tietoa: 4005187652  
 

Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään 

Marija ja Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi. 

 
 

http://www.marnikgutjul.blogspot.com/
http://www.facebook.com/flomsportsclub

