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Urheilutyön uutiskirje
8–10 minuuttia

Urheilutyön uutiskirje helmikuu 2018

Hei urheilutyön ystävä,
Edessäsi on uudistunut urheilutyön uutiskirje. Kuten aiemmin, kerromme tässä kirjeessä uutisia
urheilulähetystyöstä maailmalla, KRIK-urheilulinjan kuulumisia sekä ajankohtaisia asioita
KRIK Finland ry:n muodon saaneesta kristittyjen yhteisestä uskon ja urheilun yhteisöstä
kotimaassa. Kyseessä on siis kolmiosainen jatkokertomus, joka alkoi lähetyskentältä
Mongoliasta Ijäksen perheen matkassa. Nämä vaiheet ovat tuttuja etenkin niille meistä, jotka
olemme olleet Ijästen lähettäjinä.
Kylväjä, KRIK-linja ja KRIK Finland ry ovat sopineet kirjeen sisällön kokoamisesta
yhteistyönä. Kirje toimitetaan Lähetysyhdistys Kylväjästä ja sen laatijana toimii Hanna
Räsänen.
"Jumala ei kylläkään ole kaukana yhdestäkään meistä: hänessä me elämme, liikumme ja
olemme." Apt.17:27b-28a
Siunattua ja urheilullista helmikuuta!
Terveisin, Hanna

FLOM Sports Clubin uutisia Mongoliasta
Vammaisurheilu luo yhteyksiä
Gobin valo-seurakunta oli mukana järjestämässä lentopalloturnausta, johon osallistui yli 30
pelaajaa. On hienoa ja tärkeätä, kun seurakunta on urheilumaailmassa mukana, sillä sitä kautta
saa yhteyden moniin nuoriin.
Arhangaissa on ollut postiivinen ongelma: niin monta urheilutapahtumaa, että
vammaismaraton siirrettiin keväälle. Jaakko-lähetti, Idree-pastori ja Vammaisten
Urheilujärjestön Danzan ovat valmistelleet tapahtumaa, joka pidetään 6.5.2018. Yhteistyötä
tehdään monen toimijan kanssa: sairaala, poliisi, urheiluvirasto ja kaupungin johtaja. Palaset
alkavat löytää toisensa. Danzan itse kulkee pyörätuolilla tai kepeillä. Hän on maailmanluokan
kuulantyöntäjä sekä kiekonheittäjä. Vammaisurheilu on luonteva jatkumo vammaistyölle
Mongolissa, jota muun muassa Pirkkalan seurakunta tukee.
Rukoillaan, että seurakuntien sisältä nousisi uusia vastuunkantajia työhön eri syistä muille
paikkakunnille muuttaneiden tilalle. Rukoillaan mahdollisuutta aloittaa urheilulähetystyötä
muillakin lähetyskentillä. Tätä varten rukoillaan lisää opiskelijoita KRIK-linjalle.
FLOM Sports Clubin tapahtumia Suomessa:
•
•
•

Vaasan kävellään joka toinen perjantaina lähetyksen hyväksi. Lue lisää tästä.
1.5.-22.9.2018 Kilometrikisa. Lisätietoja outi.rajala@kylvaja.fi.
25.8.2018 Tampere-maratonin yhteydessä järjestettävässä Run for Missions tapahtumassa kisataan lähetystyön puolesta. Lisätietoja outi.rajala@kylvaja.fi.

Ensimmäinen KRIK-linja jalkautuu
Syksyn haku alkanut
Urheilulinjalla on syksyn aikana perehdytty siihen, millaista on toimia johtajana
urheilulähetystyössä. Opetukseen on kuulunut eri lajien valmennusta ja ohjausta, sekä
luokkahuoneopetusta. Opetus jatkuu keväällä, minkä lisäksi opittuja taitoja laitetaan käytäntöön
järjestämällä liikunta- ja urheilutapahtumia yhteistyössä koulujen, seurakuntien ja järjestöjen
kanssa.
Rukoillaan, että kevään aikana oppilaat löytäisivät oman paikkansa urheilulähetystyössä
Suomessa tai ulkomailla urheilijana, kilpailijana, johtajana, valmentajana ja/tai
vastuunkantajana.
Tulevaisuudessa pyritään laajentamaan KRIKin toimintaa Suomessa niin, että yhteys
lähetyskentillä toteutuvaan urheilulähetystyöhön vahvistuu. Yhtenä pohdintana on ollut, miten
liikunta- ja urheilualan ammattilaisia voisi lähteä teltantekijätyöhön eri puolille maailmaa. Siinä
olisi suuri potentiaali.
Haku syksyn KRIK-linjalle on alkanut. Lisätietoa tästä.
Lisätietojoa KRIK-linjasta Niko Ijäkseltä p. 050-5004207, niko.ijas@sro.fi.

KRIK Finland ry:n toiminta käynnissä
Jäseniä kutsutaan mukaan
Perustettu urheiluseura kutsuu yhteyteensä urheilusta, liikunnasta ja kokonaisvaltaisesta
hyvinvoinnista kiinnostuneita jäseniä. Jäsentensä näköisestä toiminnasta kertoo tuoreet
nettisivut.
Rukoillaan yhdistyksen hallitukselle, toiminnanjohtaja Jounille ja toiminnassa mukana oleville
jäsenille viisautta kulkea Herran johdattamaa tietä toiminnan ja rahoituksen sunnittelussa.
Rukoillaan, että KRIK saisi olla elämäniloinen yhteisö, joka vetää puoleensa uskoa etsiviä.
Rukoillaan Espoossa alkaneen maahanmuuttajieen kohdistuvan KRIK Football -joukkueen
toiminan ja siitä vastuuta kantavien puolesta.
Uutisia toiminnasta:
•
•
•
•
•
•
•

Vuodenvaihteessa Norjassa kävi ryhmä nuoria tutustumassa norjalaisten suurimpaan
leiriin, Exploreen. Matkalaisten reissuraportti on luettavissa tästä.
Loppiaisena verkoston väkeä osallistui isoon Uusi Alku -nuortentapahtumaan
Lempäläässä.
Toiminnanjohtaja Jouni Veltheim oli haastateltavana Radio Deillä Uskovaiset nuoret ohjelmassa.
Yhteyksiä kansainvälisiin toimjoihin on syntynyt. Rukoilemme yhteyksien kypsymisen
puolesta.
Kevätleirille 22.-24.4. kutsutaan mukaan kaikkia iloisesta uskon ja urheilun yhteydestä
kiinnostuneita.
Jäsenksi voi liittyä tästä.
Lisätietoja toiminnasta Jounilta jouni@krik.fi

Rukous toi rohkeuden
Lentopalloilija kertoo nyt uskostaan
KRIKin toiminnassa on mukana aktiivisesti pelaava naislentopalloilija. Aikaisemmin hänellä ei
ole ollut riittävää rohkeutta tuoda esille omaa uskoaan joukkuetovereiden keskuudessa.
KRIKin tarjoaman kristittyjen urheilijoiden verkostotuen ja yhteyden kautta nainen on
rohkaistunut omassa uskossaan. Rukouksen kautta hänelle on avautunut luontevia
mahdollisuuksia puhua avoimesti uskostaan joukkuetovereiden kanssa. Yhteisten keskustelujen
jälkeen eräs joukkuetoveri olikin mennyt joulukirkkoon, mikä ei ennen ollut lainkaan tapana.
"Rukoilkaa--, että minulle annettaisiin oikeat sanat suuhun, kun ryhdyn puhumaan, ja että
voisin rohkeasti julistaa evankeliumin salaisuutta". Ef. 6:19

Auta urheilutyötä maaliin
Suomen Raamattuopisto, KRIK-linja
Osuuspankki FI73 5720 2320 1095 43
Danske Bank FI40 8000 1100 0684 11
Nordea FI74 1378 3000 2196 30
Viite: 130 000 651 510
Lähetysyhdistys Kylväjä, Urheilulähetystyö
Nooa Säästöpankki FI57 4405 0010 0212 96
Viite: 70207 655 tai katso oman alueesi viite.
KRIK Finland ry
Liity jäseneksi ja auta KRIKiä kasvamaan.

Kotisivut
www.kylvaja.fi

Lähetysyhdistys Kylväjä ry
PL 188, 01301 VANTAA
Tikkuraitti 11 A, 2.-kerros, Tikkurila Kerro kaverille
Puh. 09 253 254 00
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