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Seurakuntien kokoontuminen kielletty koronavirusuhan vuoksi
Pelko koronaviruksen leviämisestä on johtanut Mongoliassa suuriin varotoimenpiteisiin. Kun tieto Kiinan
Hubein maakunnan epidemiasta levisi julkisuuteen, Mongolian viranomaiset asettivat välittömästi voimaan
merkittäviä viruksen leviämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Jo ennen tammikuun loppua noin 4600 kilometrin
raja Kiinan kanssa suljettiin yksityisliikenteeltä ja lentoliikennettä Kiinaan rajoitettiin. Lisäksi Mongoliassa
suljettiin kaikki päiväkodit, koulut ja yliopistot ja kiellettiin kaikki julkinen kokoontuminen maassa. Tämä
vaikutti myös paikallisten seurakuntien toimintaan, sillä ne eivät ole saaneet kokoontua jumalanpalveluksiin
tai muihin viikkotoimintoihin tammikuusta lähtien.
Seurakunnat eivät ole kuitenkaan jääneet uudessa tilanteessa
toimettomiksi. Muutama viikko kokoontumiskiellon astuttua
voimaan seurakunnat ympäri maata alkoivat lähettää Facebooksivuillaan
live-lähetyksiä
sunnuntaisin
pidettävien
jumalanpalvelusten aikana. Ulaanbaatarin Säin medee seurakunnan pastori Sainaa istuu sunnuntaisin klo 11
tietokoneensa ääreen ja on videoyhteydessä niihin seurakuntansa
jäseniin, jotka käyttävät tietokonetta ja Facebook-sovellusta.

Pastori Sainaa tervehtimässä
videolähetykseen liittyviä
seurakuntalaisia. Mongoliassa
seurakuntayhteys on hyvin vahva ja
seurakunnan jäsenet ovat toisillensa
usein perheenjäsenten kaltaisia
läheisiä ihmisiä.

Toivotettuaan kaikki osallistujat tervetulleeksi lähetykseen hän
alkusanojen ja -rukousten jälkeen ohjeistaa kaikkia ottamaan
Raamatut esille päivän tekstien lukemista varten. Sainaan
perheenjäsenet lukevat tekstit vuorotellen, minkä jälkeen Sainaa
pitää saarnan päivän evankeliumitekstistä. Videolähetys ei korvaa
yhdessä
vietettävää
jumalanpalvelusta,
mutta
tarjoaa
mahdollisuuden yhteyden kokemiseen ja antaa toivoa
seurakuntalaisille siitä, että arki palaa takaisin normaaliksi jossain
vaiheessa.
Maaliskuussa Mongoliassa on todettu neljä koronavirustapausta,
jotka kaikki ovat olleet ulkomailta saapuneita henkilöitä. Toivomme
ja rukoilemme, että rajoitustoimet ovat riittäviä ja maa, jolla on
rajalliset mahdollisuudet hoitaa suurta määrää tartuntapotilaita, ei
joudu kärsimään suuresta epidemiasta.

Yksinhuoltajahankkeen hyödynsaajat työllistyvät Arhangaissa
Arhangain maakunnassa toimiva yksinhuoltajien koulutushanke on jatkanut toimintaansa Suomen
ulkoministeriön myöntämän kahden vuoden lisärahoituksen turvin. Vuonna 2019 hankkeen toiminnan piiriin
on haluttu tavoittaa myös yksinhuoltajaisiä ja auttaa heitä työllistymisessä. Työllistymis- ja
yrittämiskoulutuksen lisäksi hanke pyörittää useampaa vertaisryhmää, joissa kaikista haavoittuvaisimmissa

olosuhteissa

elävät

yksinhuoltajat

saavat myös tarvittavaa psykologista
tukea ja ohjausta. Kokonaisvaltaisen
tuen
tarjoaminen
edistää
elämänmuutosten aikaansaamista ja
pysyvyyttä.
Vuonna 2019 hankkeen järjestämiin ja
tarjoamiin ammatillisiin koulutusohjelmiin osallistui 66 yksinhuoltajaa.
Heistä
kuusi
on
työllistynyt
palkkatyöhön ja 44 aloittanut työnteon

Yksinhuoltajahanke järjesti hankkeen hyödynsaajille
pienyrittäjinä.
Hanketyöntekijät
projektifoorumin maakuntakeskuksessa Tsetserlegissä
arvioivat, että 44 % koulutuksiin marraskuun lopulla. Päivän mittaiseen koulutuspäivään osallistui
osallistuneista
työttömistä
yksin- noin 100 yksinhuoltajaa maakuntakeskuksesta ja kauempana
huoltajista on onnistunut työllistymään sijaitsevista kylistä. Foorumin teemana oli ”Muutos alkaa
pitkäaikaisesti. Maakunnan eripuolille perheestä”, ja puhujia oli niin sosiaali- ja terveysvirastosta,
poliisista kuin eri kansalaisjärjestöistä.
perustetut 13 vertaisryhmää ovat
tarjonneet psykososiaalista tukea 122 yksinhuoltajalle.
Koronavirusuhka on vaikuttanut myös Kylväjän hanketoimintaan Mongoliassa. Sekä yksinhuoltajahankkeen,
että liikuntavammaishankkeen vertaisryhmät ja koulutustilaisuudet on jouduttu keskeyttämään
kokoontumiskiellon takia. Hankkeiden parissa työskentelevät paikalliset työntekijät ovat kuitenkin voineet
jatkaa työskentelyään toimistolla. Tällä hetkellä Kylväjän paikallistoimistoilla sekä Ulaanbaatarissa, että
Arhangaissa viimeistellään uusia ulkoministeriölle jätettäviä hankehakemuksia, jotka tulee palauttaa
maaliskuun aikana.
Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon johtaja vieraili Suomessa
Mongolian evankelis-luterilaisen kirkon johtaja Purevdorž Žamsran vieraili Suomessa tammikuussa. Kylväjän
toimistolla käytyjen palaverien lisäksi hän vieraili useammassa seurakunnassa kertomassa kirkon tilanteesta
ja evankeliumin leviämisestä Mongoliassa.
– Tänään arvioimme kristittyjä olevan Mongoliassa 40 000–80 000. Kirkkomme elää taitekohdassa.
Kristittyjen täytyy oppia elämään kristittyinä. Heidän täytyy oppia, mitä Raamattu sanoo muun muassa
maailmasta, ihmisestä, synnistä, armosta ja pelastuksesta. Enää ei ole hyödyllistä tehdä joukkoevankeliointia,
vaan ihmisiä tulee saavuttaa evankelioiden päämäärätietoisesti yksitellen.
Seurakuntien
tulee
vaikuttaa
ympäröivään
yhteiskuntaan
Lisää Mongolian työstä:
sosiaalipalveluiden ja muiden palveluiden kautta. Tällä tavalla on
kylvaja.fi/tyomme/mongolia
mahdollista saavuttaa uusia ihmisiä, Purevdorž kertoi.
kylvajablogi.fi
Terveisin, Ella Henriksson
Mongolian työalueen viestintä- ja talousvastaava

Seuraa Mongolian työtä
myös Kylväjän sosiaalisessa
mediassa!

