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 Entistä huippujääkiekkoilijaa Wayne Gretzkya lainaten: “You will miss 100% 

of the shots you don´t take.” Meidän urheilulähetystyöhön sovellettuna 

emme tiedä miten erilaiset asiat onnistuvat ilman että lähdemme 

kokeilemaan niitä. Olemme tähän asti kokeilleet erilaisia urheilutyön 

muotoja eri paikkakunnilla. Tietyt asiat ovat toimineet hyvin, kun taas tietyt 

asiat ovat loppuneet tai olleet hyvin haasteellisia. Zavhan maakunnan 

päävetäjämme on muuttanut Ulaanbaatariin ainakin toistaiseksi. Tämän 

takia työtä ei siellä tällä hetkellä pystytä jatkamaan. Paikkakunta on yli 

tuhannen kilometrin päässä 

Ulaanbaatarista, jonka takia 

paikkakunnalla tehtävää työtä on 

vähintäänkin hankalaa tukea. 

Arhangaissa vaihdoimme päälajimme 

koripallosta ja lentopallosta 

jousiammuntaan. Tässä vaiheessa 

vaihdos vaikuttaa positiiviselta. Toki 

koripalloakin vielä pelataan ja käytetään 

tavoittavana työmuotona 

koripallokentällä, joka rakennettiin 1,5 vuotta sitten seurakunnan pihaan. 

Zuunmodissa ja Mandalgobissa olemme pysytelleet samoilla lajeilla kuin 

millä aloitettiin alunperin. Työ on tähän asti pyörinyt hyvin. Ulaanbaatarissa 

teimme pitkän pohdinnan jälkeen vaihdoksen koripallosta lentopalloon ja 

salibandiin. Tavoitteena oli vahvistaa seurakuntalaisten johtajuutta ja saada 

lisää tyttyöjä mukaan toimintaan. Tällä hetkellä muutos vaikuttaa toimineen, 

sillä noin puolet osallistujista on tyttöjä ja seurakunnastamme olemme 

saaneet mukavasti lisää väkeä mukaan säilyttäen tottakai toiminnan 

tavoittavuuden uusiin ihmisiin.  

 

Uuden vuoden tavoitteet  
Vuoden 2016 päätavoitteisiin kuuluu seuraavanlaisia asioita: Urheilutyön 

jatkuminen eri paikkakunnilla ympäri Mongoliaa, seurakuntien entistäkin 

vahvempi omistajuus urheilutyöhön, koripallokentän rakennuttaminen 

Mandalgobiin, Arhangain ja Zuunmodin kenttien pienet kunnostamiset,  

onnistunut Turun Martin seurakunnan nuorten matka kesällä, terveellisen 

ruokavalion lisääminen paikallisten keskuudessa kokkauskerhojen kautta. 
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2. Timoteus 1:8 

“Älä siis häpeä todistaa Herrastamme äläkä häpeä minua, joka olen hänen 

takiaan vangittuna, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen 

saat voimaa Jumalalta.” Noin kolme vuotta sitten kun saavuimme keväällä 

Mongoliaan tapasimme nuoren kanadalaisen lähetystyöntekijän. Kysyimme 

häneltä minkälainen talvi oli ollut. Hän vastasi että se oli pelkkää 

selviytymistä. Sanoi syövänsä kanakeittoa joka päivä ja keskittyvänsä 

selviytymiseen. Meillä oli todella mukava loma Taiwanilla, mutta kylmät 

talvipäivät ja ennenkaikkea saasteet jatkuvat vielä ainakin helmikuun ajan. 

Koemmekin, että kylmyys ja etenkin saasteet ovat tavallaan meidän 

kärsimyksemme evankeliumin vuoksi. Kuten kuvasta näkee, lapsille pyritään 

keksimään mahdollisimman paljon tekemistä sisätiloissa talven ajaksi. 
 

 

Perhekuulumiset 
Gutiana ja Juliana ovat aloittaneet päiväkodissa käymisen kaksi kertaa 

viikossa. Kyseessä on paikallinen yksityinen päiväkoti, jonka yhteydessä on myös balettia. 

Yhdessä uskaltavat jäädä sinne hyvin ja nauttivat myös siellä olosta. Joosua viihtyy vielä kotona, 

mutta kehitys on ollut huimaa. Marija ja Niko jatkavat vapaa ajallaan kuntosalilla käymistä ja 

Niko myös jalkapallon pelaamista.  

  

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, Hämeenkylä: 4005185829, Turun Martin: 4005181179, 

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

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

 

 

 

 

 

 


