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Urheilulähetystyön uutiskirje

Lokakuu 2017

Urheilutyö kokoaa nuoria Mongoliassa
Kylväjä tekee urheilulähetystyötä Mongoliassa vuonna 2014 perustetun FLOM Sports Clubin kautta.
Seura järjestää viikoittaisia urheilutapahtumia sekä useamman urheiluleirin vuosittain lapsille, nuorille
ja nuorille aikuisille. Toimintaa on monella eri paikkakunnalla ja se kokoaa viikoittain satoja nuoria
yhteen. FLOM Sports Club kouluttaa seurakuntalaisista uusia valmentajia ja johtajia, jotka ovat
lyhyessä ajassa kasvaneet kantamaan vastuuta laajenevasta työstä, joka on saanut innostuneen
vastaanoton. Urheilu tuo toivoa ja iloa monesti haastavan arjen keskelle.
Ulaanbaatarissa urheilukerhoissa päälajina on lentopallo
(kuva vasemmalla). Toimintaan osallistujien keski-ikä on
n. 17-18 vuotta. Tytöt ja pojat pelaavat yhdessä ja
toimintaa ohjaavat Ulaanbaatarin Sain Medee
seurakunnasta Njama, Murun ja Uuchka.
Zuunmodissa on myös toimintaa kerran viikossa,
ikäryhmänä 15-18 -vuotiaat tytöt ja pojat. Päälajeina ovat
lentopallo ja koripallo. Tämän hetkinen suuri haaste ja
rukousaihe Zuunmodissa on löytää uudet paikalliset
vastuunkantajat, jotka asuisivat itse paikkakunnalla. Nuori
pariskunta, joka johti seurakuntaa ja myös urheilutoimintaa
muutti yllättäen toiselle paikkakunnalle muiden töiden
perässä. Urheilutoiminnasta ja seurakunnan
jumalanpalveluksista vastaavat nyt Ulaanbaatarin
seurakunnan vetäjät, Ulaanbaatarista käsin. Pidemmän
päälle tämä on haastava tilanne. Vasemmalla kuva
futsalturnauksesta Zuunmodissa. Pelivuorot jatkuvat myös
Mandalgobissa, päävastuunkantajana Mungunshagai.
Kesällä järjestettiin urheilupäivä, jossa oli mukana Ulaanbaatarin ja Zuunmodin nuoria. He pelasivat
yhdessä koripalloa Zuunmodin seurakunnan pihalla. Seurakuntien kesäleirillä oli myös yhteistä
urheiluohjelmaa, vaikka kyseessä ei ollut erityinen urheiluleiri.
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Maratoonarit huomio!
6.5.2018 Tsetserlegissä järjestetään puolimaraton, johon
kutsutaan myös vammaisurheilijoita. Päämatka on
puolimaraton, jonka lisäksi liikuntaa kevyemminkin
harrastavat voivat osallistua 5 kilometrin ja 1,5
kilometrin juoksumatkoille. Tapahtuman tavoitteena on
tehdä vammaisurheilua tunnetuksi Arhangain läänissä ja
lisätä tietoutta päättäjien keskuudessa. Lisää Arhangain
maratonista vuoden 2018 puolella.

Lisää Mongolian työstä:
www.kylvaja.fi/tyomme/mongolia
www.kylvajablogi.fi
Seuraa Mongolian työtä myös
Kylväjän sosiaalisessa mediassa!

Vammaisten asiaa tunnetuksi juoksutapahtuman kautta
Juoksutapahtuma on profiloitunut vahvasti vammaisurheilutapahtumaksi. Päämatkana on puolimaraton
21 km ja lyhyempinä 5 km sekä 1,5 km. Lyhyemmillä matkoilla juostaan kilpaa eri ikäryhmissä,
yhdeksänvuotiaista ylöspäin. Arhangain maratonin puuhamiehinä toimivat paikallisen Hairin Medee seurakunnan pastori Idree sekä paraurheilija ja vammaisurheilujärjestön sihteeri Sambuudanzan.
Idean maratoniin saanut Sambuudanzan (kuvassa
oikealla) on saavuttanut menestystä
paraurheilussa kansainvälisellä tasolla. Hän on
Paralympialiiton vuoden 2016 Aasia-Oseanian
mestaruuskilpailuiden kuulantyönnön
hopeamitalisti sekä kuusinkertainen Mongolian
mestari. ”Tänä vuonna yleisurheilu on ollut
tauolla ja olen keskittynyt voimannostoon”,
Sambuudanzan toteaa. Harjoituskertoja hänelle
kertyy kuusi viikossa.
Tapahtuman tavoitteena on tehdä
vammaisurheilu tunnetuksi Arhangaissa ja lisätä
tietoutta päättäjien keskuudessa. Vammaisurheilua Mongoliassa rajoittavat asenteiden lisäksi myös
sopivien harjoitusapuvälineiden ja harjoittelupaikkojen puute. ”Hallilajeja on helppo harjoitella ympäri
vuoden. Mutta esimerkiksi kuulantyöntöä ja kiekonheittoa ei talvella pääse täysillä treenaamaan. Ne
vaativat apuvälineitä ja sisäharjoituspaikkoja ei ole,” Sambuudanzan toteaa.
”Suosittuja lajeja ovat lentopallo, koripallo, ammunta, jousiammunta sekä judo. Uutena lajina on tullut
kädenvääntö. Vammaisurheilu on Mongoliassa kuitenkin vielä vähäistä.” Sambuudanzanin arvion
mukaan koko maassa vammaisurheilijoita on noin 1500. Arhangain maakunnassa toimintaan osallistuu
noin 100 henkeä ja heistä reilu kymmenen voidaan luokitella kansallisen tason vammaisurheilijoiksi.
”Vammaiset pystyvät urheilemaan siinä missä muutkin. Haluan järjestää maratonin Arhangaissa niin,
että kaikki pääsevät osallistumaan. Toivon tästä hyvän fiiliksen tapahtumaa.”
Tiedustelut ja kansainväliset ilmoittautumiset maratonille: jaakko.tikkanen@flom.fi
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Kylväjän joukkue neljänneksi Run for Missions –
tapahtumassa
Urheilulähetys pitää liikkeellä myös kotimaassa! Medialähetys
Sansan haasteesta Kylväjä lähti syyskuussa Tamperemaratonin yhteydessä järjestettyyn Run for Missions –
juoksuun pitämään esillä lähetystyötä. Sairastumisten myötä
mukaan saatiin yksi joukkue ja kaksi yksilöjuoksijaa. Kylväjän
joukkueessa juoksivat Mikko Sarimaa, Päivi Laukkanen, Anne
Järvinen ja Heikki Kultala. Puolimaratonille osallistui Tea
Vuorela ja 10 kilometrin yksilömatkalle Susanna Sarimaa.
Ensimmäisen osuuden jälkeen Kylväjän joukkue oli
joukkuekisassa kolmantena. Lopulta viestitiimi juoksi
neljänneksi koko viestikisassa alle kolmeen ja puoleen
tuntiin. Ensi vuonna on tavoitteena lähteä matkaan
useammalla joukkueella, joten harjoitukset voi aloittaa jo
hyvissä ajoin. Seuraa Kylväjän medioita ja tule mukaan!

Jalkapalloleiri 5-8-vuotiaille Espoon kristillisellä koululla
Kylväjä ja KRIK Finland järjestivät elokuussa kahden päivän
leirin 5-8-vuotiaille tytöille ja pojille. Joillekin tämä oli
ensimmäinen kerta ohjatun jalkapallon parissa, toiset olivat taas
ehtineet harrastamaan lajia jo jonkin aikaa. Erilaisten leikkien ja
pelien kautta osallistujat oppivat perustaitoja jalkapallosta sekä
yhteistyötä ja toisten kunnioittamista. Leirille tultiin myös
pitämään hauskaa.
Peleissä koettiin onnistumisen ja epäonnistumisen
tunteita. Ohjaajat ja muut pelaajat kannustivat kaikkia.
Kokeilemisen ja epäonnistumisien kautta on
mahdollisuus oppia uusia taitoja. Leirin aikana
keskusteltiin myös terveestä itseluottamuksesta. Jokainen
osaa ja oppii, kun vain kokeilee ja harjoittelee tarpeeksi.
Jalkapallotoimintaa jatketaan leirien ja tapahtumien
merkeissä. Samalla niin lapset kuin vanhemmat saavat
lähetyskasvatusta, kun urheilulähetystyötä pidetään
vahvasti esillä. Lisätietoa toiminnasta Niko Ijäkseltä,
niko.ijas@sro.fi tai 045-3515269
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Urheilulinja starttasi Raamattuopistolla Kauniaisissa
4.9.
Urheilulähetystyöntekijä Niko Ijäksen vetämällä linjalla
on 16 opiskelijaa. Urheilulinjan arkeen kuuluu yksilö ja
joukkuelajien pelaamista ja ohjaamista, oppitunteja johtajuuteen ja valmentajuuteen liittyen, raamattuopetusta sekä
erilaisten kilpailujen ja liikuntatapahtumien järjestämistä.
Kaikessa pidetään läpileikkaavasti esillä urheilulähetystyötä esimerkiksi pohtimalla asioita lähetyskenttien
näkökulmasta.
Urheilulinjan päätavoitteena on kouluttaa, varustaa ja
lähettää. ”Koulutamme ymmärtämään mitä ja minkälaista
on kristillinen urheilutyö. Varustamme toimimaan johtajina ja valmentajina urheilun parissa. Haluamme rohkaista ja tukea jokaista omalla paikkakunnallaan
olemaan vastuunkantajana urheilun parissa tehtävässä työssä Suomessa ja lähetyskentillä, tarjoten
kristillisen urheilutyön verkoston tukea”, kertoo linjaa vetävä Niko Ijäs.
Kylväjän urheilutyö pähkinänkuoressa:
Mongoliassa kristityt ovat hyvin pieni vähemmistö. Siksi on suuri tarve sille, että seurakunnat suuntautuvat ulospäin ja
elävät osana yhteiskuntaa rakentaen siltaa uskovien yhteyteen. Juuri tähän tarpeeseen urheilulähetystyö vastaa luontevalla
tavalla. Samalla se tarjoaa rakennusaineita hyvään ja terveelliseen elämään.
Suomessa järjestämme matalan kynnyksen urheilutapahtumia yhdessä seurakuntien kanssa ympäri Suomea. Tapahtumissa
pidämme esillä FLOM Sports Clubia, jonka kautta Kylväjä tekee urheilulähetystyötä. Suomen Raamattuopistossa
Kauniaisissa järjestettävällä urheilulinjalla koulutetaan uusia johtajia ja valmentajia maan ääriin saakka ulottuvaan
kristilliseen urheilutyöhön. Olemme mukana myös urheilutyön verkostossa kehittämässä kristillistä urheilutyötä Suomessa
ja linkittämässä sitä urheilulähetystyöhön.

Yhteydenotot ja tiedustelut:
tilaisuudet ja tapahtumat Niko Ijäs, niko.ijas@sro.fi tai 045 351 5269
nimikkosopimukset ja työn tukeminen Hanna Lindberg, hanna.lindberg@kylvaja.fi, 050 413 2942

Rukoillaan
 Mongolian Ulaanbaatarissa, Zuunmodissa, Mandalgobissa ja Arhangaissa tehtävän
urheilulähetystyön ja ryhmien vetäjien puolesta.
 että urheilulähetystyö laajenisi Mongoliassa myös vammaisurheiluun.
 Suomessa järjestettävien matalan kynnyksen urheilutapahtumien puolesta, joita toteutetaan
yhdessä seurakuntien kanssa ympäri Suomea.
 urheilulinjan puolesta, jossa koulutetaan ja kasvatetaan uusia johtajia ja valmentajia maan
ääriin saakka ulottuvaan kristilliseen urheilutyöhön.

