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Kiitos ja rukousaiheita
-Koko perheen terveys
-Kiitetään ja rukoillaan
Ulaanbaatarissa
alkaneiden nuorten
tilaisuuksien puolesta.
-Rukoillaan, että
Zuunmodin seurakuntaan
löydettäisiin uudet vetäjät.
-Kiitetään ja rukoillaan
kaikkien äitien
kohtaamisien puolesta
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Urheilu yhdistää. Tämä on fakta, joka pitää paikkansa ympäri maailmaa, myös
täällä Mongoliassa. Pidämme tällä hetkellä urheilutapahtumia neljällä eri
paikkakunnalla ympäri Mongoliaa. Osallistujamme ovat seurakuntalaisia ja
seurakunnan ulkopuolelta tulevia. Johtajamme ovat paikallisia seurakuntalaisia.
Mikäli erilaisia urheilutapahtumia vähänkin mainostaa, innokkaita pelaajia kyllä
löytyy. Tämä on yksi urheilulähetystyön vahvuuksista. Urheilu kiinnostaa ja
yhdistää.
Aikaisemmissa kirjeissä olemme maininneet kuinka Ulaanbaatar on monen
muunkin suurkaupungin tavoin niin sanotusti kivinen työkenttä. Ihmisillä on usein
kiirre, ruuhkat ovat pahoja ja välimatkatkin haastavia. Olemme tehneet
urheilulähetystyötä Ulaanbaatarissa jo vähän yli kaksi vuotta. Nyt vasta alkaa
tuntua ja vaikuttamaan siltä, että todellinen silta alkaa syntymään
urheilutapahtumiemme ja paikallisen seurakunnan välille. Ensimmäisestä
urheilutapahtumasta lähtien yli kaksi vuotta sitten olemme olleet tavoittamassa
nuoria ja viemässä evankeliumia eteenpäin.
Haasteena Ulaanbaatarissa on koko ajan ollut
tämän sillan rakentaminen paikalliseen
seurakuntaan. Urheilutapahtumiin
osallistuminen on aina kiinnostanut, mutta
seurakuntaan mukaan tuleminen ei. Viime
viikolla aloitimme taas uudella yrityksellä
nuorten tilaisuudet seurakunnan tiloissa.
Ohjelmassa oli yhteistä laulamista ja
yhteinen hartaus, jonka jälkeen oli vapaata oleskelua. Nuorilla oli mahdollisuus
pelata pingistä ja lautapelejä. Yhteensä 14 nuorta tuli paikalle. Noin puolet jo
seurakunnassa käyvää ja loput uusia urheilun kautta. Tämä on asia, josta
iloitsemme kovasti. Rukoillaan, että tämä positiivinen alku saa jatkoa myös
tulevaisuudessa.

Seurakunnan nuorten tilaisuuksien ja urheilutapahtumien hartauksista vastaa
vuorotelleen seurakuntalaiset. Viime viikolla nuori nainen tuli erityisesti kysymään
voisiko hänkin pitää hartauksia urheilutilaisuuksissa. Juuri tämänkaltainen vapaaehtoisuus on miten
toiminnan tulee jatkua myös tulevaisuudessa. Olemme alusta asti perustaneet täällä tehtävän

urheilulähetystyön vapaaehtoisten seurakuntalaisten toiminnan varaan. Vapaaehtoistyö on
edelleenkin suhteellisen vieras käsite Mongoliassa, verrattuna esimerkiksi suomen lasten ja
nuorten urheiluseuratoimintaan, jossa lähes kaikki toimivat vapaaehtoisina.

Haasteita Zuunmodissa
Tähän asti Zuunmodissa tehtävä työ on sujunut mallikkaasti.
Vähän aikaa sitten vanha pariskunta, joka asuu seurakunnan
tiloissa ja myös johtaa seurakuntaa, ilmoitti muuttavansa
Ulaanbaatariin kesäkuun alussa. Nyt suurena haasteena on löytää
uudet johtajat. Ilman johtajia seurakunnan toiminta ei luonnollisesti tule jatkumaan. Seurakunnan tilat
vaativat myös remontoimista, erityisesti lämmitykseen. Tällä hetkellä seurakunnan toiminta kyllä jatkuu,
vaikka hieman vähäisenä, sillä pariskunta viettää nyt jo aika paljon aikaa Ulaanbaatarissa.

Äitien arkea
Vaikka Marijan järjestämät kokkauskerhot seurakunnan tiloissa ovat avoimia kaikille, oikeastaan kaikki
ketkä siellä käyvät ovat äitejä. Kolmen lapsen äitinä, Marijalla on luonnollisesti hyvä mahdollisuus olla
kohtaamassa erityisesti paikallisia äitejä. Ideaksi on nyt myös noussut suorittaa suurempi kysely
muutamille paikallisille äideille. Tavoitteena on saada tiedostoa kyselyjen kautta, joka selvittää
tarkemmin minkälaista on olla äitinä nykymongoliassa.

Tiesitkö että...
Mongoliassa saavutettiin 3 miljoonan ihmisen rajapyykki viime vuonna. Kolmannen miljoonan lapsen
synnyttänyt perhe sai myös asunnon tästä lahjaksi. Tästä kolmesta miljoonasta noin puolet asuu
pääkaupungissa Ulaanbaatarissa. Syy tähän on se, että yhä enemmän ihmisiä muuttaa maaseudulta
Ulaanbaatariin töiden perässä. Mielenkiintoista on myös se, että vaikka Mongolia on edelleenkin
kehitysmaa (ja se näkyy kyllä monella tapaa), yllättävän monella Ulaanbaatarissa asuvalla on vähintään
kaksi autoa. Syy tähän on se, koska laki estää jokaisen auton ajamasta yhtenä päivänä viikossa (tämä
päivä vaihtelee auton rekisterikilven mukaan). Tavoite tässä on vähentää ruuhkia. Jos on kaksi autoa,
tämä laki ei mitään haittaa, koska sitten voi ajella joka päivä. Toki sitäkin aina välillä näkee kun ihmiset
ruuvaavat ja vaihtavat auton rekisterikilpejä välttääkseen sakkoja.
Siunattua kevättä! 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 Messukylä: 40051810173, Ei srk. tietoa: 4005187652
Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään Marija ja Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi.

