
 

                    Vantaalla helmikuussa 2019 

Mongolia  

Kylväjä aloitti työn Mongoliassa vuonna 1997. 
Yli kahdenkymmenen vuoden aikana 
pienestä alkanut sanan levittäminen on 
saanut kasvaa useammaksi toimivaksi 
seurakunnaksi. Viimeisimpänä lähetystyön 
merkkihetkenä oli vuonna 2017 perustettu 
Mongolian evankelisluterilainen kirkko, joka 
koordinoi ja johtaa maan luterilaisten 
seurakuntien työtä.  

Kolmen miljoonan asukkaan maassa, joka on 
pinta-alaltaan viisinkertainen Suomeen 
verrattuna, evankeliumin leviäminen etenkin 
paimentolaisväestön joukkoon on vielä 
kesken. Kaupunkialueilla seurakuntia on 
syntynyt vuosien aikana useiden eri 
lähetysjärjestöjen ja kirkkokuntien toimesta. 
Yksi Kylväjän työn tavoitteista tällä hetkellä 
onkin seurakuntien itsenäistämisprosessien 
eteenpäin vieminen ja vastuunkantajien 
kouluttaminen seurakuntien johtamistehtäviin 
ja tavoittavaan toimintaan.  

Kylväjä tekee Mongoliassa työtä kahdella eri 
suunnalla: seurakuntien parissa ja 
kehitysyhteistyöhankkeiden kautta. Kaksi 
kehitysyhteistyöhanketta sai jatkorahoituksen 
ja niiden toiminta jatkuu Mongoliassa. 
Ensimmäinen hanke on liikuntavammaisten 
synnytysterveyspalveluiden parantamis- ja 
vertaistukihanke Ulaanbaatarin alueella. 
Toinen hankkeista toimii maaseudulla 
Arhangaissa ja keskittyy yksinhuoltajaäitien 
kouluttamiseen ja heidän elämäntilanteensa 
parantamiseen.  

Kylväjän Mongolian-työn pääpaino pyritään 
pitämään seurakuntatyössä. Tänä vuonna 
keskitymme etenkin seurakuntien tavoittavan 

toiminnan tukemiseen. Arhangaissa toimiva 
Paimentolaisten seurakuntakoulu kouluttaa 
paikallisia kristittyjä evankeliumin jakamisen 
ja seurakuntien johtamisen taidoissa. 
Koulutuksen saaneet toimivat 
maaseutukylissä evankelistoina ja 
seurakuntien synnyttäjinä. Tällä hetkellä 
syntyneitä kappeliseurakuntia on 4–5 
Arhangain lähistöllä. Tuemme kahden 
paikallisen kristityn opiskelua 
Raamattukoulussa Ulaanbaatarissa. 
Teologian opintojen jälkeen he jatkavat 
toimintaa Keski-Gobin seurakunnassa 
seurakunnan vetäjien ja johtajien roolissa. 
Useammalla paikkakunnalla toimivan 
urheilulähetystyön tukemisesta jatketaan 
entiseen tapaan.  

Vuonna 2019 toivomme, että seurakunnat 
jakaisivat evankeliumia eteenpäin sillä 
samalla innolla, millä he ovat tehneet 
evankeliointityötä viimeisimpinä vuosina. 
Toivomme, että pienet seurakuntien alut 
voisivat kasvaa ja niiden toiminta vakiintua. 
Seurakuntien johtajien ja 
vastuunkantajien 
jaksaminen ja into 
noudattaa Jeesuksen 
lähetyskutsua ovat 
keskiössä siinä, että sana 
leviää Mongoliassa 
tavoittamattomien pariin.  

Juri Veikkola 
työaluevastaava 
          &  
Mongoliassa työskentelevä tiimi 
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Hyvä lähetyselämää jakava ystävä,  

Kylväjän syyskokouksen hyväksymä 
talousarvio vuodelle 2019 on n. 140 000 
euroa alijäämäinen. Vaikka ihan 
nollatulokseen asti emme pystyneetkään sitä 
puristamaan, on luku kuitenkin viime vuosien 
pienin. Samalla vuotta aloittaessamme 
lähetystyöntekijöittemme määrä oli suurempi 
kuin edellisvuosina. Kun lisäksi vuoden alun 
rahavarojen summa oli samaa 
suuruusluokkaa kuin vuotta aikaisemmin, on 
eteenpäin helppo katsoa luottavaisin mielin. 
Näen tässä kaikessa suurta Taivaan Isän 
johdatusta ja huolenpitoa sekä lähetyksen 
ystävien uskollisuutta.  

Olet Mikan kautta mukana työssämme 
Mongoliassa. Työn arvioidut kokonaiskulut 
ovat n. 362 000 euroa. Näistä kuluista Mikan 
työn osuus on n. 52 000 euroa, joka on siten 
lähettäjärenkaan kannatuksen vuositavoite. 
Tästä summasta n. 40 000 euroa kertynee 
seurakuntien talousarvioavustusten ja muiden 
tuottojen (mm. kolehtien) muodossa. 
Lähettäjärenkaassa on tällä hetkellä noin 210 

jäsentä, joten tavoitesumma on mahdollista 
saavuttaa, jos jokainen jäsen tekee n. 5 €:n 
kuukausittaisen lahjoituksen. 

Edellä kerrottuihin työn kokonaiskuluihin on 
laskettu kaikki suorat työalueella syntyvät 
kulut (mm. henkilöstökulut, asuminen, 
työkulut, avustukset yms.) sekä epäsuorat 
kulut (työnjohto ja suunnittelu, 
lähetyskasvatus ja -koulutus sekä osuus 
yleiskuluista). Jos lähettäjärenkaan tuotot 
ylittävät arvioidut kulut, käytetään ylijäämä 
ensisijaisesti työalueen muihin kuluihin. Mikäli 
kaikki lähettäjärenkaat saavuttaisivat vuoden 
aikana kannatuksen tavoitesumman sekä 
arvioidut muut tuotot ja kulut 
toteutuisivat talousarvion 
mukaisesti, saavuttaisimme 
nollatuloksen.  

Siunattua alkanutta vuotta toivoen,  

Petri Javanainen  
talousjohtaja

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


