
  

 Espoolaisten vierailu  

Kesäkuun alussa Espoon Tuomiokirkkoseurakunta lähetti nuorten ryhmän Mongoliaan 

tutustumaan täällä tehtävään lähetystyöhön ja erityisesti urheilulähetystyöhön. Ryhmässä oli 

mukana yhteensä 23 henkeä, joista suurin osa 16-18 vuotiaita. Ryhmän suuri koko teki 

käytännön järjestelyistä haastavan. Ensiksi piti löytää mahdollisimman hyvä, mutta halpa 

majoitusmuoto, jossa kaikki mahtuvat saman katon alle. Ryhmä oli täällä 3-12.6, jonka aikana 

vierailtiin kolmella eri paikkakunnalla ja vielä lisäksi Ulaanbaatarin lähellä olevassa 

kansallispuistossa, jossa oltiin kaksi yötä jurtassa. Nämä kolme paikkakuntaa olivat Ulaanbaatar, 

Zuunmod ja Mandalgobi. Näissä paikkakunnissa 

vierailtiin seurakunissa ja tutustuttiin 

seurakuntalaisiin. Jokaisessa paikkakunnassa 

pidettiin myös urheilutilaisuuksia, johon tuli 

mukaan lapsia ja nuoria kenen kanssa toimimme 

ympäri vuoden. Ulaanbaatarissa vierailimme 

myös jurtta alueella. Espooliasten ryhmä jaettiin 

pienempiin ryhmiin, joissa oli aina mukana 

paikallinen seurakuntalainen. Yhdessä he 

kulkivat jurtasta jurtaan tutustumaan paikallisiin ja heidän elämäntapaan. Samalla heille annettiin 

Suomesta tuotuja tuliaisia, jotka olivat enimmäkseen leluja tai vaatteita. Vierailun jälkeen 

kutsuttiin heitä myös mukaan seurakuntaamme. Zuunmodissa taas urheilun lisäksi vierailimme 

seurakunnassa, jossa päästiin maalaamaan seurakunnan ulkoseinää ja tekemään paikallisruokaa 

buuzeja. Mandalgobissa urheilun lisäksi pidimme yhteisen illan seurakuntalaisten kesken, jossa 

kerrottiin paikallisille mm. suomen rippikouluista. Tätä ennen päästiin yhdessä nauttimaan 

keitosta, jossa oli varmasti kaikille suomalaisille eksoottista kamelin lihaa. Kansallispuistossa 

keskityttiin Mongolian maiseman nauttimiseen, jurtta elämykseen ja tietysti hevosen 

ratsastukseen. Kaikin puolin vierailu oli onnistunut. Vaikka käytännön järjestelyt olivat välillä 

vaativia ja väsyttäviä, oli matka meidän näkökulmasta työn arvoinen. Kiitos siis vielä 

Espoolaisille vierailustanne! Muutkin tervetuloa vaan. 

Koko maan urheiluturnaus 

Kesäkuussa järjestettiin koko maan laajuinen seurakuntien välinen urheiluturnaus, jossa lajeina 

olivat jalkapallo, koripallo ja lentopallo. Turnaus pidettiin Ulaanbaatarista, johon saapui 
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joukkueita reippaasti yli 1000 kilometrin päästä. Me tuettiin Arhangain, Mandalgobin ja 

Ulaanbaatarin joukkueita. Arhangai lähetti poikien koripallojoukkueen, Mandalgobista tuli 

tyttöjen ja poikien koripallo ja lentopallojoukkueet, 

kun taas Ulaanbaatarissa laitettiin kasaan 

jalkapallojoukkue. Turnauksessa oli avajaiset ja 

päätösseremonia, joiden aikana oli yhteisiä 

ylistyslauluja, kansallista musiikkia ja esityksiä sekä 

lyhyitä hartauksia. Turnaus pelattiin hyvässä 

hengessä ja tuli sitä urheilullista menestystäkin. 

Jalkapallossa tuli kultamitali, kun taas Mandalgobin 

koripallo ja lentopallojoukkueet pääsivät myös 

mitalleille. Vastaavanlainen turnaus pyritään järjestämään taas kahden vuoden päästä.  

Siellä se lepää  

Zuunmodiin rakennuttamamme koripallokenttä siis. Koripallokenttä rakennettiin seurakunnan 

takapihalle. Sanottakoon, että kenttä rakennettiin hyvin pienellä budjetilla, mutta se saatiin 

tehtyä, koska rakennustyön teki enimmäkseen vapaaehtoiset Zuunmodin ja Ulaanbaatarin 

seurakunnista. Toki haastavimpiin vaiheisiin, esim. sementin laittamiseen, käytettiin 

rakennusfirmaa, mutta sieltäkin saimme suhteiden kautta isot alennukset. Koska työtä tekevät 

olivat lähinnä vapaaehtoisia, työn tekoon myös meni pidempään. Moni asia jouduttiin tekemään 

vaikeamman kautta. Esimerkiksi kentän aitoihin meni todella paljon aikaa. Muutamana päivänä 

työt lopetettiin vasta puolenyön jälkeen, jolloin oli pakko lopettaa koska tuli pimeätä. Aidat 

halusimme rakentaa, koska seurakunnan tiloissa 

asuu vanha pariskunta, emmekä halunneet, että 

pallot osuvat jatkuvasti seinään. Nyt heillä on 

myös mahdollisuus laittaa portit kiinni kun 

kaipaavat vähän rauhaa tai kun eivät ole paikan 

päällä. Tämä on tärkeä huomio, sillä ilkivalta on 

ikävä asia täällä. Monesti olemme nähneet uusia 

koripallokenttiä, joissa korit ja korilevyt ollaan 

tahalteen hajoitettu heittämällä kiviä niitä vasten. Humalaiset ovat lähinnä vastuussa tästä, mutta 

niitä kun on joka puolella, halusimme tästäkin syystä rakentaa aidatun kentän. Kenttä on ollut 

kovassa käytössä kaiken ikäisten kanssa nyt jo muutaman viikon ajan. Moni seurakuntalainen ja 

sen ympärillä asuvat ovatkin kovasti kiittäneet, että sinne rakennettiin näinkin hyväkuntoinen 

kenttä. Kenttä ei ole täysimittainen (18x11 metriä), mutta kyllä siinä kunnon pelit saa pystyyn. 

Parin viikon päästä pidämme virallisen ajavaisturnauksen, johon tulee Zuunmodin lisäksi 

pelaajia Ulaanbaatarista. Rukoillaan, että kenttä on siunaukseksi seurakunalle ja sen alueen 

ihmisille. 

Perhematka Arhangaihin 



Heinäkuussa lähdimme perheenä noin viikon mittaiselle matkalle, jossa yhdistimme työn ja 

levon. Lepoon kuului Arhangain kuumat lähteet ja matkanvarella olevat hiekkadyynit. Työhön 

taas kuului seurakuntalaisten tapaamista ja keskustelua vähän miten urheilutyö on siellä sujunut. 

Gutiana,  Juliana ja Joosua nauttivat jurtassa yövytyistä öistä ja erityisesti kuumista lähteistä, 

jossa vesi oli kuitenkin sopivan lämpöistä, että hekin pääsivät uimaan. Viikon päästä he olivatkin 

sen verran väsyneitä, että halusivat takaisin kotiin omien lelujensa luokse. Perheenä voimme ihan 

hyvin, vaikka välillä toivoisimme vähän aikaa ihan kahdestaan. Edes kupillisella kahvilla emme 

ole päässeet käymään kahdestaan jo yli puoleentoista vuoteen. Olemme kuitenkin kiitollisia 

erityisesti lasten terveydestä. Marija on kesän aikana päässyt käymään lähikuntosalin 

tanssitunneilla ja Niko on lenkkeillyt kovasti lähipuistossa. Joosua kehittyy kovasti ja hänen 

perässä täytyy jo juosta aika kovaakin. Gutianalle ja Julianalle suunnitelemme jonkinlaista 

päiväkerhoa syksyksi, mutta emme ole vielä löytäneet sopivaa vaihtoehtoa. Kesä on ollut 

suhteellisen lämmin, joka on ollut mukavaa, mutta talvesta taas ennakoidaan todella kylmää. 

Tämä painaa mieltä jo tässä vaiheessa, sillä silloin kun on kovat pakkaset, on myös kovat 

saasteet.    

Siunattua loppu kesää ja siitä alkavaa syksyä! 

Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua       

  

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 

- Rukoillaan, että koripallokenttä 

Zuunmodissa olisi siunaukseksi seurakunnalle 

-Kiitos tapahtumarikkaasta kesästä 

-Rukoillaan tulevan syksyn puolesta: lasten 

päiväkoti ja tulevat urheilutapahtumat 

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/viitenume
rolaskuri tai soittamalla Kylväjän 
toimistoon.  Alla on muutama esimerkki: 
 

Espoon Tuomiokirkko: 40051844, 

Helsingin Mikael: 4005186365, 

Vantaan Hakunila: 4005185845, 

Vantaan Vantaakoski: 4005185654,                                 

Turun Martin: 4005181179, 

Tampereen Kaleva: 4005181852, 

Tampereen Aitolahti: 4005181302, Ei 

srk. tietoa: 4005187652 

 

Ilman viitenumeroa, kirjoita 

viestikenttään Marija ja Niko Ijäs ja 

kotiseurakuntasi. 
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