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Saimme kodin! Jumala ei ole ikinä myöhässä, mutta monista eri syistä Hän usein antaa meidän 
odottaa,  kasvattaa  luottamustamme.  Olimme  jo  asettaneet  aikarajan  Herediaan  paluulle  ja 
viimeisenä päivänä Jumala avasi oven talon vuokraamiseen Corral de Piedra -nimisessä kylässä. 
Olemme 7 km päässä Diegon äidistä ja n. 20 km päässä Nicoyan kaupungista. Kylässä on 17 taloa, 
se on keskellä kaunista maaseutua,  pienen vuoren juurella.  Lähistöllä  on paljon muita  kyliä,  eli 
työkenttää riittä, vaikka olemmekin pienessä paikassa.

Saimme ilolla muuttaa uuteen kotiin luottaen siihen, että olemme juuri sillä paikalla, mihin Jumala 
meidät  alunperin  halusikin.  Tiedämme  sen  siitä,  että  KAIKKI muut  ovet  asumisen  suhteen 
sulkeutuivat niin selvästi ja välillä aivan neniemme edestä, että näimme Jumalan johdattavan meitä 
valmistettua  polkua  pitkin.  Hän  ei  myöskään  sallinut  meidän  palaavan  Herediaan.  Koemme 
paikkamme ja tehtävämme olevan täällä Guanacastessa. Mielestämme tämä on myös ihanteellinen 
paikka lapsiemme kasvattamiseen, sekä ilmasto on parempi minun ja Troyn astmalle ja allergioille. 
Meillä on myös mahdollisuus ostaa maata samasta kylästä ja ehkä tulevaisuudessa rakentaa oma 
koti. Siinä tapauksessa nykyinen talomme voisi toimia uutena basena. 

Talomme on tilava ja varsin omituinen, metallista rakennettu. Luovuutemme lähenee rajojaan, kun 
yritämme  keksiä  ideoita  talon  sisustamiseen.  Talolla  on myös  mielenkiintoinen  historia,  sen on 
rakentanut perheellinen mies, joka halusi puolta talosta käytettävän rukous- ja kirkkokokoontumisia 
varten.  (Meillä on nyt  4 kirkonpenkkiä ja iso olohuone.)  Samanaikaisesti  miehellä oli avioliiton 
ulkopuolisia suhteita ja -lapsia. Poliisien tullessa vaatimaan elatusmaksuja yhdelle näistä lapsista, 
haki  mies  sisältä  pyssyn  ja  tappoi  itsensä  pihalle.  Talon  tarinan  tuntevat  kaikki  lähiseutujen 
asukkaat  ja  kaikki  pelkäävät  taloa,  pelkäävät  isännän  haamun  ilmestymistä  ja  ovat  aivan 
kummissaan,  kun  joku  uskaltaa  siellä  asua.  Pelkästään  se,  että  asumme  tässä  talossa  riittää 
virikkeeksi keskusteluihin uskosta ja Jumalasta. Olemme saaneet kertoa monille kyläläisille, että 
saatanalliset  asiat  ovat todellisuutta,  mutta  jos me elämme Jumalan lapsina,  Jeesus antaa meille 
hänen  auktoriteettinsä  pahaa  vastaan.  Paholainen  ei  uskalla  leikitellä  Jumalan  omien  kanssa. 
Henkilökohtaisesti  olemme saaneet  rukoilla  ja  ylistää  Jumalaa  uudessa kodissamme,  ja  olemme 
kokeneet täällä täyttä rauhaa ja Hänen läsnäoloaan. 

Tulevalla viikolla meillä alkaa koulut. Troy menee toiselle luokalle kylän kouluun, 1-6 luokkalaisia 
koko koulussa on yhteensä  7 oppilasta,  opettajia  yksi.  Koulupäivät  alkavat  kello  7  ja  loppuvat 
10:30, sen jälkeen meillä on vielä suomalaista kotikoulua. Costa Rican koulussa Troy opiskelee 
espanjaa,  matikkaa,  ympäristöoppia,  tiedettä  ja  maataloutta.  Kotona  opiskelemme  äidinkieltä, 
uskontoa  ja  luonnontietoa.  Liikunta  hoituu  jalkapalloharrastuksen  ja  muiden  aktiviteettien 
yhteydessä, musiikkiharrastustakin olemme aloittelemassa. Troyn koulu on naapurissamme, mikä 
antaa hänelle ihanan vapauden kävellä itse kouluun, mikä tässä maassa on harvinaista. Tiellä saattaa 
tulla vastaan korkeintaan lehmiä.
Julialla  taas  voi  olla  mahdollisuus  päästä  naapurikylän  esikouluun.  Se  olisi  hänen  mielestään 
mukavaa ja antaisi myös meille hyvää aikaa aamupäivisin tehdä työjuttuja. Ensi viikolla varmistuu, 
pääseekö hän sinne vai ei.  Yllätykseksemme Nicoyasta löytyi  balettikoulu, mikä on ollut oikein 
Jumalan erikoissiunaus Julialle. Hän on unelmoinut tästä vuosikausia ja nyt on onnensa kukkuroilla.



Tammikuun ensimmäisten viikkojen aikana saimme vieraiksemme upouuteen ja muuttolaatikoita 
täynnä olevaan kotiimme vieraiksi  sisareni Saaran perheineen.  Sen jälkeen olemme keskittyneet 
viime kirjeessä mainittujen lahjalaatikoiden vastaanottamisen valmistautumiseen. Olemme tehneet 
paljon  paperitöitä  eri  seurakuntien  hakemusten  kimpussa  ja  toissapäivänä  saimme  päätökseen 
viimisen ryhmän valmennuksen. Lahjat pitäisi saada pois tullista tällä viikolla. Olemme keräämässä 
lahjoituksia  paikallisilta  suuryrityksiltä  ja  politiikoilta  kulujen  kattamiseksi.  Lahjakontti  (8000 
lahjaa)  tuodaan  satamasta  Nicoyaan  isoon  varastoon  ja  sieltä  lahjat  toimitetaan  85:lle  eri 
seurakunnalle  ympäri  Guanacastea,  jotka  kukin  vastaavat  lahjojen  jakamisesta  lapsille  kertoen 
samalla evankeliumin. ISO projekti, mutta myös mahtava siunaus. 

Diego valmentaa tällä hetkellä kolmea eri jalkapallojoukkuetta. Se täyttää kaikki iltapäivät viikolla 
ja viikonloppusin on usein pelejä. Valmentaminen ja pelaaminen tapahtuvat kristityin periaattein ja 
samalla pojat/miehet kuulevat enemmän ja enemmän Sanaa. Saimme lahjoituksena 60 jalkapalloa, 
jossa lukee Jeesus rakastaa sinua 40 eri kielellä (ei suomeksi...). Ne on lähetetty Usasta kauan sitten, 
eikä ole vielä saapuneet; rukoilethan, että ne saapuisivat perille! Diego on näiden poikien kanssa 
työskennellessään  huomannut,  että  ilmapiiri  nuorten keskuudessa  täällä  Guanacastessa  on aivan 
erilainen kuin Herediassa.  Täällä  he ovat  täynnä  vihaa,  negatiivisiä  sanoja ja tekoja,  kohtelevat 
toisiaan huonosti,  ovat ilman toivoa.  Täältä  on vaikea löytää  töitä,  miltei  mahdotonta  opiskella. 
Alkoholi ja irtosuhteet ovat melkein ainut elämäntäyte. 

Muuton, vieraiden, lahjaprojektin ja kodin järjestelyn vuoksi minä en ole vielä aktiivisesti aloittanut 
työtä täällä. Olen lähinnä suunnitellut äitiysprojektia, pyytänyt Jumalaa näyttämään, miten se pitäisi 
käytännössä täällä toteuttaa, kun olosuhteet ja etäisyydet ovat niin erilaisia kuin Herediassa. Nyt 
yht’äkkiä ovia on kuitenkin alkanut avautumaan yllättävän paljon sekä äitiyskurssien pitämiseen eri 
kylissä  että itse äitiyskodin perustamiseen (missä tytöt  voisivat asua). Tarvetta on paljon, mutta 
työntekijöitä tällähetkellä vain minä. Suurin rukousaihe tälle työlle on työntekijät!

Haluamme toivottaa sinulle siunattua uutta vuotta ja kiittää siitä, että olet mukana työssämme sekä 
rukouksin, että taloudellisesti tukien!

Salla, Diego, Troy ja Julia

Diego oli  ajamassa pyörällä  kotikylänsä kaupan ohi,  kun eräs  mies  pysäytti 
hänet ja halusi puhua. Hän sanoi tietävänsä, että Diego on kristitty, joka elää 
kristittyjen  periaatteiden mukaan ja  ihailee  sitä.  Kyynelin  hän kertoi  omista 
vaikeuksistaan, pojastaan, jonka kanssa ei ole ikinä asunut, naisesta, jonka jätti 
yksin  vauvan  kanssa.  Hän  katuu  15  vuoden  takaisia  päätöksiään,  kaipaa 
läheisyyttä  sekä  lapseen,  että  äitiin,  kokee  syyllisyyttä,  tietää  tehneensä 
väärin,  mutta  ei  uskalla  pyytää  anteeksi  ja  yrittää  eheyttää  suhteita.  Hän 
haluaisi  tehdä  asiat  oikein,  hän  haluaisi  elää  Jumalan  kanssa.  Diego  vietti 
useamman  tunnin  jutellen,  kertoen  Jumalan  anteeksiannosta  ja  uudesta 
elämästä Jeesuksen kanssa. Ensin täytyy Jumalalta pyytää anteeksi ja sitten 
muilta.  Muutos,  eheytys  ja  uusi  elämä  ovat  mahdollisia  Jeesuksen  kanssa, 
MUTTA ennenkuin siihen ryhtyy, hänen täytyisi todella olla vakuuttunut siitä, 
että  Jumala  on  olemassa,  uskoa  siihen,  että  VAIN  Jumalassa  on  elämän 
tarkoitus  ja  toivo.  Niinpä  he  rukoilivat  yhdessä,  että  Jumala  näyttäisi  tälle 
miehelle  todellisuutensa  ja  rakkautensa.  Sitten  Diego  lähetti  hänet  kotiin 
odottamaan  Jumalan  vastausta  ja  pyysi  etsimään  sitten  kun  olisi  valmis 
vastaanottamaan Jeesuksen sydämeensä. Vielä ei ole tullut.  Kerran ajoimme 



hänen  kodin  ohi,  ja  näimme  hänet  kovassa  humalassa  itsekseen  ulkona. 
Rukoillaan  tämän  miehen  puolesta!  Että  Jumala  toisi  hänet  luokseen, 
puhdistaisi hänen sydämen ja antaisi hänelle uuden elämän. 

Rukousaiheita:
- Troyn ja Julian uudet koulukuviot, niihin sopeutuminen
- Että löytäisimme kotiseurakunnan Guanacastesta
- Kiitos hyvästä terveydestä
- Taloudellista kannatusta meille perheenä, mutta myös erikseen sekä alkavalle baselle, että 

äitiysprojektille  ja  jalkapallotyölle.  Tällä  hetkellä  joudumme  kattamaan  kaikki 
työkustannukset itse, kunnes saamme kerättyä erillistä kannatusta työlle. 

- Kiitos siitä, että vihdoin saimme kodin, olemme saaneet asettua ja purkaa tavaramme
- Pitkäaikaistyöntekijöitä (min. 2 vuotta) ja vapaaehtoisia (max. 3 kk) Guanacasteen

AVUNPYYNTÖ SEURAKUNNALLE

Olemme  saaneet  tutustua  pieneen  seurakuntaan  aivan  Nicaraguan  rajan  tuntumassa,  meren  
rannalla. Pastori on kalastaja, tarjoaa vierailleen maukkaita kala-aterioita. Olemme vieneet joitain  
teistäkin siellä käymään. Kylän nimi on El Jobo ja pastorin nimi on Gerardo. Seurakuntalaiset ovat  
myyneet  leipää ja  riisiä kerätäkseen rahat  kirkkorakennuksen rakentamiseen,  joka on nyt  lähes 
valmis ja hyvän näköinen. Nyt he todella tarvitsevat tuoleja, joihin heillä ei ole varaa.  Yritimme 
ostaa talomme kirkonpenkit sinne, mutta omistaja ei niitä myy. Niinpä haluaisimme haastaa teidät  
mukaan tuolienhankkimiskampanjaan. Tavoitteena on 40 kokoontaitettavaa tuolia, joita he voivat  
myös kuskata kokouksiin, joita pitävät muissa kylissä. Yhden tuolin hinta on 12 euroa. Haluaisitko  
olla  mukana  tarjoamassa  costaricalaiseille  kristityille  istumapaikkoja?  Rahat  voi  laittaa  
kannatustilillemme,  mutta  tarvitsemme  näistä  lahjoituksista  erillisen  tiedon  joko  kirjeitse,  
sähköpostilla tai äitini kautta, jotta voimme eroittaa rahat muusta kannatuksesta. 

YHTEYSTIEDOT:
uusi postiosoite: PO Box 195-5200 Nicoya, Costa Rica
sähköposti: silvads@racsa.co.cr
kannatustili: LEONIA 800016-70343483 viite: 04404, 
äitiysprojektin kannatustili: viite:4417
rukouskirjesihteeri: Leena Kurppa, Linnalantie 5, 54500 Taavetti, 05-4572061


