
Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 
 
-Rukoillaan Mandalgobin 
koripallokentän 
rakennuksen puolesta 
 
-Rukoillaan että on hyvät 
päätökset jalkapallo ja 
lentis turnauksiimme  
 
-Rukoillaan Turun Martin 
seurakunnan matkan 
puolesta tänne 
kesäkuussa. 
 
-Kiitos kun Zuunmodin 
seurakuntaan on löytynyt 
uudet vetäjät 
 
-Kiitetään ja rukoillaan 
kaikkien äitien 
kohtaamisien puolesta 
 

Yhteystiedot: 
 
Marija ja Niko Ijäs c/o FLOM 
in Mongolia P.O. Box 991 
Ulaanbaatar 15160 
Mongolia 
 

Sähköposti: 
niko.marija.ijas@gmail.com 
 
Urheilutyön facebook: 
facebook.com/flomsportsclub 
 
Marijan blogi: 
marnikgutjul.blogspot.com 
 
 

  
 

Turnauksia 

Zuunmodissa on meneillään neljän 

joukkueen jalkapalloturnaus ja 

Ulaanbaatarissa neljän joukkueen 

lentopalloturnaus. Molemmissa 

turnauksissa palkitsemme voittavan 

joukkueen lisäksi pelaajan, joka on 

osoittanut yhteistyötaitoa, 

kunnioittanut, auttanut ja kannustanut 

muita esimerkillisesti. Tässä poikkeamme normikäytännöstä, jossa usein palkitaan 

teknisesti taitavimmat pelaajat.  

 

Koripallokentän rakennus 
Mandalgobin Goviin Gerel (Gobin 

valo) seurakunnan takapihalle ollaan 

aloitettu koripallokentän 

rakentaminen. Kuten urheilutyömme 

muutenkin, myös tämä projekti 

toteutetaan seurakuntalaisten 

vapaaehtoistyövoimin. Toki 

materiaalit kustanetaan ja aterioita 

tarjotaan. Todella pienellä budjetilla 

saamme kuitenkin kentän 

rakennettua, josta on varmasti iloa ja 

hyötyä sadoille lapsille ja nuorille. Kentän pitäisi parin viikon sisällä olla 

pelikunnossa.  

 

Uudet johtajat Zuunmodiin 

Iloiten voimme sanoa, että Zuunmodin seurakuntaan on löydetty uudet vetäjät. 

Kyseessä on nuori pariskunta, Batuka ja Naraa, joilla on myös pieni lapsi. He ovat 

kotoisin Zavhanista (noin 1000 km UB:sta ja Zuunmodista), mutta eri vaiheiden 

kautta muuttivat viikko sitten Zuunmodiin seurakunnan johtajiksi. He ovat myös 

urheilullisia, joka on tietysti urheilutyön kannalta erittäin hieno asia 

 

Äidit Mongoliassa 
Kevään aikana Marija on ollut tapaamassa muutamia äitejä saadakseen tarkemmin 

selville minkälaista on olla äitinä Mongoliassa. Tarkemmin tavoitteena on ollut 
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saada tarkemmin selville minkälaisia ajatuksia heillä on omasta perhe-elämästä ja minkälaisia toiveita 

heillä on omien lapsien tulevaisuudesta. Tästä saatte lisää tietoa myöhemmin.  

 

Perhekuulumisia 
Gutiana ja Juliana käyvät paikallisessa päiväkodissa pari kertaa viikossa. Joosuakin vaati kerran päästä 

mukaan, mutta seuraavalla kerralla ei enään uskaltanut. 

Marija on tammikuusta alkaen harjoitellut maratonia varten, 

joka on Ulaanbaatarissa kesäkuun alussa. Treeni on kovaa ja 

välillä väsyttää kovasti, mutta unelma elää. Meillä on 

työkautemme lähenemässä päätöstään.  Noin puolen vuoden 

päästä Marraskuussa olemmekin ainakin toistaiseksi 

palaamassa Suomeen. Urheilulähetystyö Mongoliassa tulee 

paluummekin jälkeen jatkumaan paikallisten johtajien 

voimin. Yksi tulevaisuuden tavoitteistamme on laajentaa 

kristillistä urheilutyötä Suomesta käsin, niin että se heijastuu 

myös lähetyskentille tuen ja uusien lähettien muodossa. Toiveenamme on tehdä Suomessa seurakuntien 

kanssa yhteistyötä tavoittavien urheilutapahtumien muodossa. Pyydämmekin teitä nyt jo miettimään 

miten voisimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi yksittäisten urheiluleirien tai jopa viikoittaisten 

urheilutapahtumien muodossa eri puolella Suomea, alkaen ensi vuoden alusta. Olemme aloittamassa 

syksyllä 2017 vuoden mittaista urheilulinjaa yhteistyössä Suomen Raamattuopiston kanssa. Tässä 

tavoitteena on kouluttaa ja kasvattaa uusia kiinnostuneita mukaan maan ääriin asti ulottuvaan kristilliseen 

urheilutyöhön. Suuri osa linjasta on juurikin urheilutapahtumien järjestämistä yhteistyössä mm. 

seurakuntien kanssa. Tätäkin voi pitää jo mielessä ja esillä, jotta löydämme mahdollisimman monta 

urheilulinjaan kiinnostunutta.  

 

 Siunatusta! 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, Tampereen Tuomiokirkko: 

40051810157, Ei srk. tietoa: 4005187652. Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään Marija ja 

Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi. 
 

 


