Marraskuu 2020
Urheilutyön kuulumisia
Vuonna 2021 Kylväjä on aloittamassa urheilutyötä pakolaisten parissa Kreikassa. Tarve pakolaisten parissa
tehtävälle työlle on suuri. Urheilu tarjoaa luontevan tavan kohdata pakolaisia, olla tukemassa heitä ja kulkemassa heidän rinnallaan haastavankin arjen keskellä. Yhteistyö, toisten kunnioittaminen, kannustaminen ja
peräänantamattomuus ovat toimintaa läpäiseviä arvoja. Urheilutyö tarjoaa rakennusaineita myös terveelliseen elämään. Järjestämme leirejä, turnauksia, yksittäisiä pelivuoroja ja mahdollisuuksien mukaan säännöllistä joukkuetoimintaa. Lisäksi koulutamme paikallisia toimimaan vastuunkantajina urheilutyössä.

Olemme tähän asti tehneet urheilutyötä Mongoliassa.
Jatkamme Mongolian työn tukemista mahdollisuuksien mukaan. Suuntaamme suurimman työpanoksemme vastaisuudessa pakolaisten parissa tehtävään
urheilutyöhön. Aloitamme työmme Kreikassa yhteistyössä AMAG:n alaisuudessa toimivan Cosmo Vision
Centerin kanssa, joka on monitoimikeskus Ateenassa.
Siellä on mm. jalkapallotekonurmikenttä, pieni koripallokenttä, pieni lentopallokenttä sekä kokous- ja
majoitustilat.
Kuva Cosmo Vision Centeristä, jossa järjestettiin pakolaisille
suunnattu jalkapalloturnaus.

Suomessa yhteistyötä olemme jatkaneet KRIK Finlandin ja SRO Urheilulinjan kanssa. KRIK Finland on järjestänyt liikuntatoimintaa eri paikkakunnilla. Toimintaan on kuulunut erilaisia liikuntakerhoja, joukkuetoimintaa ja myös vain yhteydenpitoa toisiin ihmisiin, joilla on myös sydämellä elää kristittynä liikunta- ja urheilumaailmassa, sekä viedä evankeliumia eteenpäin omalla paikkakunnalla liikunnan ja urheilun välityksellä.
Olemme pitäneet yhteyttä fyysisesti läsnä ollen, että etäyhteyksin. Esimerkiksi kilpaurheilijoita on kokoontunut yhteen etänä keskustelemaan haasteista ja onnistumisista, jakamaan rukousaiheita ja kannustamaan
toinen toisiaan.

Suurin tapahtuma vuonna 2020 on ollut liikuntaleirimme, jolla noin 30 nuorta aikuista tuli viikonlopuksi yhteen, jossa teemana oli urheilulähetystyö. Leirille tuli jo entuudestaan tuttuja henkilöitä, sekä myös täysin
uusia. Yhteisen liikunnan, syömisen ja yhdessäolon lisäksi järjestimme opetusta, jossa käytiin läpi urheilutyön tavoitteita, suuntaviivoja ja sitä miten jokainen voisi olla toiminnassa mukana joko aktiivisena vastuunkantajana Suomessa, lähettinä maailmalla tai toiminnan puolesta rukoilijana. Oli mahtavaa nähdä nuoria
aikuisia yhdessä eri puolilta Suomea leirillä, jossa pääteemana oli urheilulähetystyö. Tulevaisuudessa KRIKin
painopiste tulee olemaan leiritoiminnassa, panostaen kuitenkin vahvasti myös paikallisryhmätoimintaan eri
puolin Suomea.

Urheilulinjan neljäs opintovuosi alkoi syyskuun alussa Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa. Urheilulinjan
olemassaolo on suuri rukousvastaus, sillä Urheilulinjalla yhdistyvät varsin konkreettisella tavalla usko ja urheilu. Läpileikkaavana teemana Urheilulinjalla on Raamattu ja lähetystyö. Arvolupauksena on seuraava: kehity urheilijana, kasva ohjaajana, opi viemään evankeliumia eteenpäin! Urheilulinjan aikana liikutaan ja urheillaan monipuolisesti, opiskellaan Raamattua ja käydään läpi kristillisen urheilutyön eri osa-alueita. Aiemmin olemme järjestäneet opintomatkan Kreikkaan tekemään urheilutyötä. Vastaavanlaisia opintomatkoja
halutaan tulevaisuudessa tehdä säännöllisesti. Tavoitteena onkin, että KRIKin ja Urheilulinjan toimintaa voitaisiin tulevaisuudessa linkittää entistä vahvemmin Kreikassa laajennettavaan urheilutyöhön. Tavoitteena
on, että toiminta Suomessa tukee Kreikassa tehtävää urheilutyötä tukijoiden ja myös lähtijöiden muodossa.
Käytännössä esimerkiksi niin, että Suomesta lähtee ryhmiä avustamaan urheiluleireissä tai muissa tapahtumissa. Lue lisää Urheilulinjasta: www.raamattuopisto.fi/urheilulinja. Lue lisää Kiristä: www.krik.fi.

Kylväjä on ollut mukana lähetysjärjestöjen yhteisessä Run
for Missions -juoksuhaasteessa, jossa juostaan tai kävellään
lähetystyön hyväksi erilaisissa juoksutapahtumissa. Kuka
vain voi osallistua ja juoksijat tai kävelijät valitsevat lähetyskohteen, jolle keräävät rahaa ja pyrkivät hankkimaan tukijoita juoksulleen. Tänä vuonna juoksijoita on osallistunut ainakin Tampere Marathon -tapahtumaan ja Lasse Virén hölkkään R4M-juoksijoina. Lisäksi koronan johdosta monet
juoksivat virtuaalikampanjan aikana lähetykselle postaten
suorituksistaan kaikille avoimeen R4M Facebook -ryhmään.
Lue lisää R4M:sta ja juokse Jeesuksen todistajana lähetystyölle: https://www.kylvaja.fi/tyomme/urheilulahetystyo/run-for-missions-juoksuhaaste-lahetykselle-2/

Rukousaiheita:
-

-

R4M Myrskylä

Rukoillaan uuden toiminnan aloittamisen puolesta Kreikassa uusien yhteistyökumppaneiden
kanssa. Rukoillaan viisautta ja johdatusta päätöksiin sekä hyviä avauksia päästä kohtaamaan pakolaisia liikunnan ja urheilun kautta.
Rukoillaan, että löytyisi keinoja kohdata nuorten miesten lisäksi erityisesti myös naisia ja lapsia.
Rukoillaan hyvien yhteistyömahdollisuuksien puolesta KRIK Finlandin ja SRO Urheilulinjan kanssa
Rukoillaan, että tietoisuus urheilutyöstä lisääntyisi Suomessa ja että yhä useammat haluaisivat lähteä viemään evankeliumia eteenpäin urheilun välityksellä!
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