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URHEILUTYÖN KUULUMISIA MONGOLIASTA
Jousiammuntakerhon toiminnalle jatkoa Arhangaissa
Arhangaissa

Häiriin

medee

-seurakunta

on

järjestänyt

muutaman

vuoden

ajan

kesäaikaan

jousiammuntakerhoa kaupungin laidalla sijaitsevalla aukealla. Tapasimme seurakunnan johtoryhmän kanssa
lokakuun alussa ja kysyimme vastuunkantajilta, jatkuuko urheilutyö paikkakunnalla ensi vuonna.
- Olemme tehneet ehdotuksen Mongolian evankelis-luterilaiselle kirkolle (MELC) urheilutyön jatkamisesta.
Urheilutyöstä vastaa tällä hetkellä yksi seurakuntalaisista, Hoikaa-niminen nuori mies. Olemme suunnitelleet,
että jousiammuntakerho voisi aloittaa kokoontumisen ensi vuonna maalis-huhtikuussa, kunhan lumet ovat
alkaneet sulaa ja ilma lämmennyt hieman. Kerho voi jatkaa toimintaa syyskuulle asti, seurakunnan
johtoryhmän jäsen Bajarmunh kertoo.
Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon (MELC) johtaja Purevdorž Žamsram oli keskustellut urheilutyöstä
seurakunnan johtoryhmän kanssa ja tarkentanut sille, että urheilutyön tulee olla selkeästi seurakunnan
tavoittavaa toimintaa ja
urheiluvuoroilla

täytyy

olla rukousta ja hartaus
tai

raamattuopetus.

Tästä myös johtoryhmä
haluaa

pitää

Kylväjä

on

kiinni.

aloittanut

yhteistyön kaksi vuotta
sitten perustetun MELCkirkon kanssa ja Kylväjän
yhteistyöseurakunnat
Huhtikuussa Arhangain Häiriin medee -seurakunta järjesti urheilupäiviä
maakuntakeskuksen lähellä sijaitsevissa kylissä. Tempaus tavoitti useita
kymmeniä ihmisiä. Urheilutyö on jatkunut paikallisten käsissä, mutta olemme
huomanneet, että he tarvitsisivat myös tukea ja apua työn tekemiseksi ja
kehittämiseksi. Innokkaiden vastuunkantajien löytäminen ei ole helppoa.

toimivat

kirkon

alaisuudessa.

Täten

urheilutyön suunnittelu,
toteuttaminen

ja

raportointi ei nykyään

kytkeydy ainoastaan Kylväjään, vaan myös paikalliseen kirkkoon. Toivomme, että kirkko ottaisi urheilutyön
omakseen ja auttaisi työn kehittämisessä.
Urheilutyöhön tarvitaan uusia vastuunkantajia ja tekijöitä
Viimeisen parin vuoden aikana lähettiyhteisömme Mongoliassa on seurannut urheilutyötä ja sen
kehittymistä paikallisten käsissä. Urheilutyö on ollut työmuoto, joka on tavoittanut uusia ihmisiä Jumalan

sanan

äärelle

ja

seurakuntaan. Näyttää siltä,
että alkuinnostus on hieman
taittunut

ja

paikallisia

vastuunkantajia on jäänyt
pois toiminnasta – osa on
jäänyt pois seurakunnasta,
osa

muuttanut

paikkakunnalle

eri
tai

ulkomaille. Toivomme, että
voisit rukoilla urheilutyön
puolesta.

Vastuunkantajat,

jotka ovat vastanneet työn
Urheilu tuo yhteen kaikenikäisiä ja kaikenlaisissa elämäntilanteissa olevia
ihmisiä. Mongolialaiset pitävät urheilusta ja he ovat rohkeita osallistumaan
yhteisiin peleihin. Suosituimpia joukkuelajeja ovat koripallo ja lentopallo.

toteuttamisesta,
vapaaehtoisesti

toimivat
omalla

ajallaan. Moni ehkä tuntee,

että on jäänyt vastuunsa kanssa yksin. Valitettavasti yhteistyöseurakunnissamme ei tänä syksynä ole jatkettu
liikuntavuorojen järjestämistä.
Haluamme säilyttää positiivisen ja optimistisen mielen urheilutyön jatkon osalta. Tarvitsemme kuitenkin
esirukousta, sillä tietynlainen suvantovaihe on käynnissä. Rukoilemme, että Taivaan Isä lähettäisi uusia
innokkaita vastuunkantajia kantamaan hedelmää urheilutyön
Lue lisää urheilutyöstä:
https://www.kylvaja.fi/tyomme/
urheilulahetystyo

parissa ja että urheilutyö ja liikuntavuorot voisivat
jatkua ensi vuonna. Rukoilemme myös sen puolesta,
että Suomesta voisi löytyä uusia lähtijöitä tekemään
urheilulähetystä Mongoliaan. Pyydämme, että Jumala
siunaa urheilutyötä ja antaa sille kasvun:
”Hänellä on teille annettavana runsaasti kaikkia lahjoja, niin
että teillä on aina kaikki mitä tarvitsette ja voitte tehdä
runsaasti kaikkea hyvää.” (2. Kor. 9:8)
Kiitämme teitä siitä, että tuette urheilutyötä Mongoliassa!
Siunauksin, Ella Henriksson
Mongolian työalueen viestintä- ja talousvastaava

