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Vietimme joulun ja vuoden ensimmäiset viikot
suomalaisessa seurassa. Vanhempani olivat täällä
melkein kuukauden, ensimmäistä kertaa jouluna.
Heidän täällä ollessa sai rakennus uutta vauhtia,
kun isäni pääsi hommiin. Uuden vuoden päivänä
lensi tänne myös serkkuni Harri tyttöystävänsä
kanssa ja ystävämme Johanna lapsille
kotiopettajaksi. Troyn ja Julian lukeminen
parantui ihan silmien edessä ja tylsätkin
koulujutut jaksoivat kiinnostaa, kun oli niin kiva
opettaja. Nyt on vielä pari viikkoa lomaa,
ennenkuin paikallinen kouluvuosi taas alkaa.
Troy aloittaa 5. luokan ja Julia 2. Teimme myös
pienen rantalomamatkan ja kaikki suomalaiset
vieraat saivat osansa paikallisesta kulttuurista ja
elämyksistä, joita riittää laidasta laitaan.
Vuodenvaihteessa meillä oli basella kuukauden
ajan aktiotiimi eikä mikä tahansa tiimi
ollutkaan! Heitä oli 6 nuorta Yhdysvaltojen
Wyomingin Missionuorten baselta. Tämän basen
erikoispainostus on cowboykulttuuri ja erilaisten
cowboyjuttujen kautta tavoittavat evankeliumilla
tämän kulttuurin edustajia. Meillä täällä
Guanacastessahan on oikein vahva cowboy
kulttuuri rodeoineen ja kaikkineen, joten tämä oli
heille oiva aktiopaikka. Meille koko asia on
kieltämättä uusi ja erilainen, emme oikein
tienneet mitä odottaa. Karjapaimenet kuitenkin
itse järjestivät melkein kaiken ohjelmansa,
auttoivat paikallisia tilallisia arkitöissä, kuten
lypsämisessä, karjan polttomerkkaamisessa,
aitojen pystyttämisessä jne. He järjestivät myös
joitakin rodeotapahtumia ja viimeisenä iltana
kutsuimme sitten paikalliset perheet, joiden
kanssa he olivat työskennelleet, illalliselle. Me
emme voineet kuin ihaillen vierestä seurata,

miten he käyttivät intohimoaan, harrastuksiaan ja
taitojaan lähetystyössä tavalla, joka ei
ensimmäisenä tulisi monenkaan lähetyskonkarin
mieleen. Toivottavasti tulevat vielä takaisinkin!
Troysta
tuli
pieni
cowboy
heidän
vaikutuksestaan, ratsasti rodeossa pienellä
härälläkin! Julia taas ihastui hevosmaailmaan...
enkä häntä voi siitä paljoa itse entisenä
hevoshulluna syyttää.
8.1 päiväuutisten aikaan alkoi uutistenlukija San
Josessa omituisesti pomppia ruudussa. Samaan
aikaan hieman pohjoisempana, Poastulivuoren
lähestöllä, pienissä vuoristokylissä, maa helui
vertikaalisesti 22 s. ja sen myötä ihmisten elämä
muuttui
kokonaan.
6,2
Richterin
maanjäristyksessä
sortui
teitä,
murtui
vuorenseinämiä, tuhoutui taloja ja 30ihmistä
kuoli, joista 7 ruumiita ei löytynyt ollenkaan.
Siitä on kohta kuukausi ja alueella järisee
edelleen joka päivä. 2326 ihmistä menettivät
kotinsa, ovat hätämajoituksessa odottelemassa
kohtaloaan. Diegon kanssa pääsimme alueelle
ensimmäistä kertaa 11. päivää järistyksen
jälkeen, milloin pelastustyöntekijät olivat jo
alueelta
lähteneet
ja
paikalliset olivat yksinään
keskellä kaaosta. Tuhoa ja
ihmisten tuntemuksia on
vaikea itse ymmärtää, saati
sitten
kuvailla.
Sen

käynnin jälkeen Diego on kuitenkin ollut alueella
melkein koko ajan. Otamme osaa Costa Rican
Missionuorten yhteiseen avustusprojektiin, jonka
tavoitteena on alueen pitkäaikainen auttaminen,
talojen jälleen rakentaminen, työpaikkojen
luominen jne. Tällä hetkellä suurinta apua on se,
etteivät paikalliset menettäisi elantoaan. Monet
siellä elävät mansikanviljelystä. Tiimimme
ovatkin olleet mansikkatiloilla kaivamassa
romahtaneita penkkejä, uudelleenistuttamassa
mansikoita
ja
vetämässä
penkkeihin
kastelujohtoja. Yhdenkin tilan toiminnan
jatkuvuudesta voi saada tulonsa jopa 100 ihmistä.
Haluamme kulkea paikallisten vierellä, tukea
heitä tavalla tai toisella, näyttää heille, että
Jumala on läsnä ja välittää tapahtuneesta.
Maanjäristysalueelle on meiltä n. 5 tunnin matka,
joten sinne ei ole helppo aivan jatkuvasti
matkustaa, mutta toivotaan, että pystymme
olemaan avuksi!

ainakin aloittamaan Heredian basen avustuksella.
Heinäkuussa
ainakin
minä
ja
lapset
matkustamme Suomeen, Diegon on vaikea
irrottautua keskellä kiireisintä aikaa.

Uusi vuosi on siis aluillaan. Vaikka vieraat,
rakennus, flunssat, lasten kotona oleminen ja
kotityöt ovatkin vieneet lähes kaiken ajan ja
energian, on aika katsella tulevaa ja alkaa
valmistautua
tämän
vuoden
haasteisiin.
Henkilökohtaisena haaveenamme on viimenkin
saada rakennus valmiiksi ja muuttaa! Työn
puolesta luvassa on jälleen paljon tiimejä ja
heidän kanssa kaikenlaista työtä kylissä,
kouluissa ja seurakunnissa. Se vaatii meiltä
paljon suunnittelua, järjestelyjä ja valmisteluja
basella. Kesäksi on tulossa myös vapaaehtoisia,
joista olemme vastuussa. (Vielä mahtuu
joukkoon, jos kiinnostaa!) Helmikuussa aloitan
taas
äitiyskurssitoimintaa.
Olemme
suunnittelemassa
ympäristökoulutusohjelmaa
paikallisille perheille ja kouluille, jonka tulemme

Tammikuun alussa lähetimme 26v Carolinan
kotikylästämme
Herediaan
opetuslapseuskouluun. Carolina hoiti Nic
Markusta n. vuoden ja sinä aikana Jumala muutti
hänen elämänsä, maailmankuvansa, arvonsa ja
kaikki. Hänessä itsessään syntyi halu mennä op
kouluun ja siellä hän nyt on. Rukoillaan, että
koulun aikana hän saisi juurtua ja kasvaa, kypsyä
Herrassa. Hänellä ei ole vielä kaikkia tarvittavia
varoja koulun maksamiseen, se on toinen
rukousaihe.
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Tämän vuoden suurin projektimme on kuitenkin
aloittaa Raamattujen jako. Tavoitteenamme on
jakaa Raamattu jokaiseen kotiin Guanacastessa
vuoden 2013 loppuun mennessä. Koteja on 93
400.
Jako
tulee
tapahtumaan
paikallisseurakuntien ja tiimien kautta. Olemme
tekemässä projektin pohjatyötä, etsimässä
yhteistyökumppaneita, ottamassa selvää, mistä
saamme lähes 100 000 Raamattua, millä hinnalla
ja mitä käännöstä tulemme käyttämään. Miksi
teemme
tämän?
Jumalan
innoittamina,
Missionuorten perustajan puheen kuulemisen
kautta. Ja siksi, että Raamattu on Jumalan elävä
sana, se, mikä ihmisiä ja kansoja todella voi
muuttaa.

Tällaisin kuulumisin tällä kertaa. Siunattua
vuotta 2009 sinulle!
Salla ja Diego
Troy, Julia, Nic Markus
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