
  
 Zuunmod  
Zuunmod on paikkakunta, jossa aloitimme urheilulähetystyön lähemmäs kaksi vuotta sitten. 

Seurakunta on alusta lähtien ollut hyvin pieni. Kirkkorannus sijaitsee 

Zuunmodin jurtta-alueella, jossa on hyvin vähävaraisia ihmisiä. Sinne 

rakennutimme koripallokentän kesällä ja äskeittäin hankimme myös 

fusbal jalkapallopelin seurakunnan tiloihin. Pyrkimys tässä on lisätä 

kivoja vapaa ajan viettomahdollisuuksia lapsille ja nuorille 

turvallisessa ja kontrolloidussa tilassa. Aktiviteettien lisättyä, 

seurakunta viliseekin nyt lapsilla ja nuorilla. Viime lauantaina olimme 

taas käymässä siellä perheenä ja seurakunta oli tosiaankin täynnä 

lapsia ja nuoria. Yksi seurakunnan päävetäjistä, Altangerel, joka asuu 

miehensä kanssa seurakunnan tiloissa sanoi, että hänen päänsä oikein 

pyörii kun ympärillä on niin paljon lapsia ja nuoria. Tämä pariskunta 

on iäkäs, joten rukoillan voimia erityisesti heille. Siellä on nyt myös 

syntynyt positiivinen haaste. Iloksemme moni lapsi ja nuori on alkanut 

käymään myös jumalanpalveluksissa. Tilat ovat kuitenkin sen verran 

pienet, että ollaan lähdetty pohtimaan mikäli olisi hyvä pitää lapsille 

erillinen messu sunnuntaisin. Katsotaan miten tilanne etenee.  

 

Jousiammuntakerho 
Lokakuun alussa Arhangain Hairiin Medeen seurakunnan paimen Idereesaihan matkusti 

Ulaanbaatariin ostamaan jousiammuntatarvikkeita. Hän kertoi kuinka hän on viisi vuotta 

rukoillut mahdollisuutta aloittaa jousiammuntakerhoa. Moni seurakuntalainen olikin kysellyt 

minkä takia hän usein pitää asiaa esillä, mutta mitään ei ole tapahtunut. Nyt vihdoin, FLOM 

Sports Clubin kautta, Kylväjän rahoitukselle tämä toteutui. Ostimme Arhangaihin neljä 

jousipyssyä, 15 nuolta ja maalitaulut. Jousiammuntakerho on nyt täydessä toiminnassa ja on 

nimenomaan osana seurakunnan tavoittavaa työtä.  

 

Kokkailua ja pyhäkouluja 
Marija on pitänyt kokkailukerhoja Ulaanbaatarissa pari kertaa 

kuukaudessa. Viime viikolla ensimmäinen kokkauskurssi pidettiin 

myös Zuunmodissa. Tätä varten sinne täytyi ostaa uuni, joka sattui 

olemaan Finlux merkkinen. Kiinnostus terveellistä ruokavaliota 

kohtaan on suuri. Haasteena on vain saada ihmisiä käyttämään uutta 

tietoa päivittäisessä elämässä. Suurin haaste lienee kuitenkin se, että 

varsinkin Zuunmodissa ihmisten ruokakaapeista löytyy ainoastaan 

lihaa, perunaa ja vehnäjauhetta. Näiden lisäksi Marija on vastuussa 

pyhäkoulusta ainakin kerran kuussa Ulaanbaatarissa. Siellä käy aina 
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vähintään kymmenen lasta, joille Marija kehtittää aina hauskoja ja uusia askarteluja.   

 

Synntäreitä ja vierailuja 
Lokakuussa Juliana täytti 3 v ja Niko _8 v. Nikon vanhemmat ja nuorin pikkusisko olivat myös 

vierailemassa Taiwanilta. Tämä oli mukava piristysruiske perus arkeen. Huomenna lähdemme 

koko perhe junalla rajan toiselle puolelle pitämään urheilutyön koulutusta Ulan Udeen. Siellä on 

muutama seurakuntalainen osoittanut kiinnostusta urheilutyötä. Olemme viikon siellä.  

 

Jaetaan tähän loppuun vielä erään 10 vuotiaan Dalai nimisen pojan kommentti. Hän käy 

Zuunmodissa jalkapallotreeneissämme, jonka yhteydessä kysyimme kaikilta minkälaisia 

tavoitteita heillä on. Itsevarmana hän vastasi, että hänestä tulee ensiksi oman kylänsä mestari, 

tämän jälkeen maakuntansa mestari, sitten Mongolian mestari, jonka jälkeen suoraan 

maailmanmestari. Tavoitteet ovat ainakin kohdillaan! 

 

Mukavaa syksyä! 

 

Terveisin, Marija, Niko, Gutiana, Juliana ja Joosua       

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiitos ja rukousaiheita 

-Koko perheen terveys 

-Rukoillaan jaksamista kolmen uhmaikäisen  

lapsen kanssa. 

- Jousiammuntakerho Arhangaissa 

-Rukoillaan Zuunmodin seurakunnan ja sen 

vetäjien puolesta.  

-Rukoillaan Marijan kokkailukerhojen ja 

pyhäkoulujen puolesta 

 

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  
Hämeenkylä: 4005185829 

Ei srk. tietoa: 4005187652  
 

Ilman viitenumeroa, kirjoita viestikenttään 

Marija ja Niko Ijäs ja kotiseurakuntasi. 

 
 


