Marraskuu 2006

Hänen Henkensä opettaa teitä kaikessa ja on tosi, hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä
opettanut, niin pysykää hänessä 1 Joh 2:27b

Elämme pienten ja suurten odotusten ja muutosten aikaa. Suurin on tietysti se, että viimeistään kahden
viikon päästä on vauvamme jo käsivarsillamme. Olemme myös valmistelemassa väliaikaista muuttoa
Herediaan ja viileään ilmastoon. Lapset suorittavat viimeisiä koulutehtäviään ja odottavat kesäloman
alkamista. Seuraamme ilmaston muuttumista sateisesta kuivaksi (kuivakausi alkaa täällä reilusti ennen
kuin muualla maassa), vaikka vielä sataakin melkein joka päivä, silti silloin tällöin puhaltaa raikas
talvituuli ja välillä sadepilvien sijasta jo näkee kauniita auringonlaskujakin. Niin, ja sadekauden
loppumisesta ilmoittavat hyönteiset ovat alkaneet pitää ääntä.

Olemme kotona, on arkiaamu. Lapsilla ei ole taaskaan koulua, joten he ovat kuudesta asti siivonneet
huoneitaan. Diego myrkyttää talon ulkoseiniä (säännölliset hyönteismyrkytykset ovat välttämättömiä) ja
minä yritän saada koneella näpyteltyä kaikenlaisia töitä valmiiksi ennen Herediaan lähtöä. Pyykkikone
pesee lakanoita, CD-soitin soittaa energistä aamumusiikkia ja lehmät kävelevät talomme edustalla
aamulypsyltä laitumille. Koirat makoilevat pihalla, lampaat määkivät jo päivittäistä maissiannostaan ja
vauva potkii mahassa. Diego lähtee pian Nicoyaan ja naapurikyliin, lapset palavat jo halusta lähteä
etsimään kavereita. Troy kavereineen viettää aikaansa lassoamalla vasikoita ja kalastamalla, Julian leikit
ovat vielä paljon keskittyneempiä kotiin ja valvottuun lähiympäristöön, vaikka pääseekin jo Troyn mukana
kylälle pyöräilemään.
DIEGON MATKA
Lokakuun viimeiset 10 päivää Diego oli Meksikossa Missionuorten DNAkonferenssissa, missä puhuivat ja opettivat järjestömme perustajat Lauren ja Darlene
Cunningham (Kuvassa Diego ja Alvaro heidän kanssaan). He ovat jo vanhoja, ja
haluavat välittää tulevalle johtajasukupolvelle ne arvot, opetukset ja suunnan, mitkä
Jumala on niin selvästi heille osoittaneet 46-vuotisen Missionuorten johtajuuden
aikana. Opetus olikin hyvää ja virkistävää. Diego tapasi myös monia tuttuja
työkavereita eri maista, jopa vanhoja kurssikavereitaan vuodelta 93. Konferenssin
jälkeen eräs pastoriperhe vastaanotti hänet pariksi päiväksi Usan puolelle San
Diegoon, mistä sai hakittua vauvan istuimen, rattaat ja auton varaosia. Kiitos teille,
jotka autoitte meitä erityisesti konferenssi- ja matkakulujen kattamisessa!

Diegon poissaollessa meidän uuden vapaaehtoisen Jessican piti olla täällä minun ja lasten kanssa, mutta
hän sairastui dengue-kuumeeseen, eikä toipunut kuin kolmen viikon kuluttua. Mutta Herran huomassa
meillä meni oikein hyvin.

TYÖKUULUMISIA
Suuri kiitosaihe on Jessica. Hän on usalainen, viettämässä väliaikaa eri Missionuorten kurssien välillä ja
nyt auttaa meitä puoliaikaisesti lapsityössä ja englannin opetuksessa. Jumala on vastaamassa meidän
työntekijätarpeeseen ja rukouksiin!

Kuluneella viikolla päätin lähikouluissa pitämäni tietokone- ja englanninkurssit. Uskon niiden auttaneen
oppilaita paljon ja nyt ainakin alkuvuodesta yläasteen aloittavat voivat liittyä englanninryhmiin jonkinlaisen
pohjan ja sanavaraston kanssa. Tarkoituksena on jatkaa molempia kursseja ensi vuoden puolella.

Diego on jatkanut nuorisotyötä jalkapallon merkeissä sekä lauantaisin meillä kotona. Lauantaisin olemme
pitäneet myös englannin tunteja nuorille ja aikuisille. Saimme jalkapallokenkälahjoituksen ja niitä
jakaessamme olemme myös opettaneet Raamattua pelaajille. Kerran oli todella voideltu hetki, kun
opetimme n. 15 pelaajaa kotonamme. Aina ennen peliä he rukoilevat Isä Meidän-rukouksen nopeasti sitä

ajattelematta, katolisen tavan mukaisesti. Me annoimme jokaiselle Raamatun, autoimme heitä etsimään
sieltä Isä Meidän rukouksen ja kävimme sen läpi lause lauseelta. Heidän ymmärryksensä avautui,
asenne rukousta ja Jumalaa kohtaan muuttuivat. Useat heistä ovat sen jälkeen tulleet juttelemaan
Diegolle omasta jumalsuhteestaan.

Diegolla on ollut meneillään myös kaikenlaisia muita projekteja. Hän vetää hanketta, minkä kautta
yritetään vedota poliittisiin johtajiin, jotta he päällystäisivät vilkasliikenteisen mutatien täältä lähistöltä.
Perjantaina tulee yksi kansanedustaja ja Nicoyan poliittiset johtajat asiasta juttelemaan, ja sen kunniaksi
tietysti tapetaan sika. Ensi viikolla viedään kirje presidentillekin. Rukoilemme, että ihme tapahtuisi ja sitä
kautta paikallisten kyläläisten elämänlaatu paranisi. Konkreettisella tavalla he voisivat nähdä Jumalan
auttavan heitä ja välittävän tarpeistaan. Diego on myös jatkanut eri seurakuntien auttamista ja perjantaina
saarnaakin erään seurakunnan nuortentapahtumassa.

TULEVAT VIIKOT
Tällä viikolla siis suuntaamme Herediaan vauvansaantimatkalle. Minä jään sinne siihen asti, että vauva
syntyy ja että me molemmat olemme matkustuskykyisiä palaamaan Guanacasteen. Diego matkustelee
työasioiden vuoksi edestakaisin useamman kerran, lapset palaavat tänne sunnuntaina hänen kanssaan
yhdeksi kouluviikoksi. Tulemme asumaan tuttavaperheen luona Heredian keskustassa lähellä sairaalaa.
Jos vointi on hyvä, onkin mukava mennä Herediaan hieman pidemmäksi aikaa, jotta voimme viettää
aikaa myös basella ja seurakunnassa siellä. Sectio on suunniteltu tehtäväksi 28.11.

Joulukuussa kun palaamme Guanacasteen, on meillä vielä parina viikonloppuna englannintunteja ja
nuorteniltoja. Järjestämme myös joulujuhlan köyhille lapsille ja toisen nuorille. Jessica tulee auttamaan
kaikessa tässä, joten minun ei tarvitse välttämättä edes osallistua. Lasten koulut loppuvat virallisesti
joulukuun toisella tai kolmannella viikolla (edes opettajat eivät tiedä milloin kouluvuosi päättyy ja seuraava
alkaa). Joulun ja uuden vuoden vietämme perheenä täällä kotona ilman työkiireitä.

Kiitos siitä, että kuljet mukana perheemme elämässä ja lähetystyössä Costa Ricassa ystävyytesi,
rukousten ja taloudellisen tuen kautta! Haluamme toivottaa sinulle siunattua loppuvuotta!
Jos sinulla on mahdollisuus käyttää internettiä, voit seurata useammin perhe- ja työkuulumisia
blogeistamme www.pampa.fi.

Salla, Diego, Troy, Julia ja Vauva
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Tässä on hieman tietoa ja numeroita Costa Ricasta, joiden kautta voi saada hieman paremman kuvan täkäläisistä
olosuhteista. Mitkään lukemat eivät ole ääripäästä; maailmassa on monia maita, missä olosuhteet ovat paljon
kurjemmat. Human Development Indexin (HDI) mukaan 177 maan vetailussa Costa Rica on sijalla 48, vuonna 2001

sija oli 41. Latinalaisen Amerikan maista Chilellä menee parhaiten, se sjoittui 38:ksi. HDI analysoi maiden terveyttä,
koulutusta ja taloutta.

-

Bruttokansantuote 3453 (laskussa)

-

Odotettu elinikä 78,3 vuotta (ollut nousussa jo pitkään)

-

17% asukkaista ei ole puhdasta juomavettä

-

71,4% lapsista käy koulunsa loppuun

-

Vuonna 2005 varakkaiden kotitalouksien keskimääräiset tulot ovat 9,4 kertaa suuremmat kuin köyhien,
vuonna 2006 ero on kasvanut kymmenenkertaiseksi.

-

Köyhyysrajan alapuolella elää 20,2% väestöstä

-

Työttömyysprosentti 6%

-

Inflaatio 11%

-

Jokaista miesten ansaitsemaa dollaria kohti naiset ansaitsevat $0,46.

-

Costa Rican väkiluku on 4,2 miljoonaa, josta yli miljoona on maahanmuuttajia

Hyvä lukija,

Meillä Missionuorissa on ilmennyt joitakin ongelmia pankkitilimme kanssa.

Ongelman luonne on seuraava:

Kun laitat rahaa tilillemme (Sampo 800016-70343483) niin sinulle voi tulla pankkikirjaasi merkintä: "Ilari ja Tytti Mäkinen". Tilin oikea omistaja
on kuitenkin Missionuoret.

Jos tuet Salla Kurppa-Silvaa perh. taloudellisesti kyseisen tilin kautta ja näet väärän nimen pankkikirjassasi niin ei huolta, niin kauan kun
käytän oikeaa viitenumeroa tuki menee oikealle henkilölle. Mä maksamme tuen eteenpäin täältä Missionuorten toimistolta viitenumeroiden
perusteella.

Olemme ottaneet pankkiimme yhteyttä asian tiimoilta ja he eivät osaa sanoa mistä ongelma johtuu.

Toivottavasti tämä pieni ongelma ei kuitenkaan lopeta sitä Jumalan työtä jota olet tekemässä tukien Sallaa perheineen.

Siunaavin terveisin

Kimmo Sarajärvi

Toimipisteen johtaja - Helsinki

Missionuoret - YWAM Finland

