
Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 
 
-Rukoillaan jaksamista  
kolmen uhmaikäisen  
lapsen kanssa. 
 
- Urheilulähetystyö 
Ulaanbaatarissa 
 
-Rukoillaan kaikkien 
Ulaanbaatarin 
talvisaasteissa asuvien 
puolesta 
 
-Lomamme Taiwanilla 
Nikon vanhempien luonna. 
 

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 
 
Marijan blogi: 
marnikgutjul.blogspot.com 
 
 

  
 Urheilutyön koulutus Ulan-Udessa 
Marraskuun alussa matkustimme perheenä junalla Ulan-Udeen, jossa 

pidimme viiden päivän mittaisen urheilutyön johtajuuskoulutuksen. 

Koulutuksen aihepiireihin kuului mm. “oman kontekstin ymmärtäminen 

urheilutyössä”, “johtajuus urheilutyössä” ja “tavoittavuus urheilutyössä”. 

Ulan Udessa käytetään pöytätennistä ja järjestetään reippaita kävelyretkejä 

lähivuoristoon. Matka Ulan-Udeen oli 

mielenkiintoinen, mutta myös perheenä rankka. 

Mongoliaan paluun jälkeen olimmekin pari 

viikkoa kipeänä. Erityisesti junamatkat jäivät 

kuitenkin iloisesti lapsien mieleen. 

 

Urheilulähetystyö 

Ulaanbaatarissa  
Ulaanbaatarissa olemme noin puolentoista 

vuoden ajan pelanneet perjantaisin koripalloa enimmäkseen nuorten 

yliopistoikäisten miesten kanssa. Ryhmä on ollut todella hyvä ja olemme 

saaneet tavoittaa heidät evankeliumilla urheilun välityksellä. Ilman tätä 

urheilun kautta syntynyttä linnkiä, tuskin olisivat olleet kummemmin 

kontaktissa seurakuntamme kanssa. Suurin haaste ryhmän kanssa on ollut 

se, että meidän seurakuntalaisten on ollut vaikea hallita ryhmää, yhtä 

johtajaa lukuunottamatta. Hän on kuitenkin aamusta iltaan töissä eikä joka 

perjantai ole päässyt paikan päälle. Työn jatkuvuuden kannalta on todella 

tärkeätä, että seurakuntalaisemme pystyvät ottamaan enemmän vastuuta 

työstä ja myös hallitsemaan ryhmää, jota tavoitetaan. Tästä syystä olemme 

päätyneet siihen tulokseen, että vaihdoimme viime perjantaista lajia 

koripallosta lentopalloon ja salibaniin. Tapahtumat ovat edelleen avoimia 

myös entisille korispelaajille, mutta luonnollisesti ryhmä on suurelta osalta 

muuttunut. Seurakuntalaisten vastuunkantamisen lisäksi toinen postitiivinen 

asia tässä muutoksessa on se, että nyt tyttöjenkin on helpompi tulla mukaan 

pelaamaan kun vastassa ei ole ainoastaan taitavia ja fyysisesti vahvoja 

koripallopelaajia. Ensimmäisenä perjantaina uusien lajien parissa oli 17 

pelaajaa, joista noin puolet tyttöjä. Ulaanbaatarissa olemme myös pitäneet 

lauta ja korttipeli-iltoja meillä kotona. Niihin on tullut 4-5 nuorta 

seurakunnastamme. Nämä ovat olleet hauskoja iltoja ja hyvä linkki myös 

erityisesti nuoriin.  
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Lelukeräys 

Marija järjesti tänä vuonna taas lelukeräyksen. Tänä vuonna lahjoja saatiin kasaan yhteensä 60. 

Viime vuonna lahjat annettiin Zuunmodiin, tänä vuonna ne annetaan Mandalgobiin. Marija on 

jatkanut kokkauskurssejaan, jokta ovat olleet paikallisten mielestä hvyin mielenkiintoisia. Tämän 

lisäksi Marija ilahduttaa lapsia Ulaanbaatarissa ja Zuunmodissa yhteisillä askarteluilla. On 

hienoa nähdä kuinka pienet tytöt ja pojatkin istuvat kaikessa rauhassa ja keskittyvät 

askarteluihin, joiden tekeminen on heille selvästikin harvinaista.   

 

Turnaus Mandalgobissa 
Mainitaan näin lyhyesti, että Mandalgobissa järjestettiin Marraskuussa koripallo ja 

lentopalloturnaus, johon osallistui yhteensä seitsemän joukkuetta. Goviin Gerel seurakunnasta 

osallistui kaksi joukkuetta. Koripallo osuudesta tuli hienosti pronssimitallit. Seurakuntaan on 

myös äskeittäin hankittu biljardipöytä. Biljardi myös on ollut suosittua erityisesti nuorten 

keskuudessa. 

 

Joulu ja Uusi Vuosi 
Lähdemme jouluksi ja uudeksi vuodeksi Taiwaniin Nikon vanhempien 

luokse. Lapset ovat jo pitkän ajan kyselleet, koska he taas näkevät 

isovanhempansa. Nyt vihdoin aika on taas koittanut. Pidämme samalla 

hengähdystauon työstämme täällä Mongoliassa, mutta palaamme taas 

tammikuussa. Kiitos teille kaikille tuestanne työtämme kohtaan! 

 

 

Hyvää Joulua ja onnellista Uutta Vuotta 2016! 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, Turun Martin: 4005181179, Hämeenkylä: 4005185829, 

Tampereen Kaleva: 4005181852, Tampereen Aitolahti: 4005181302, Ei srk. tietoa: 4005187652 

Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään Marija ja Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi. 

        

 


