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Kirjoittelen tätä kirjettä Luumäellä vanhemipieni luona. Nopeasti on 
reilut  kolme  viikkoa  Suomessa  menneet,  lapsilla  riitti  tekemistä, 
suomen kieli taas parani ja Diegokin pääsi 12 päiväksi käymään. 
Olin  puhumassa  vain  muutamassa  tilaisuudessa,  emme  reissailleet 
tällä  matkalla  lähes  ollenkaan,  eli  monia  teistä  emme valitettavasti 
ehtineet  tavata.  Aika  meni  tällä  kertaa  paperi-,  tekniikka-  ja 
terveysasioiden hoidossa, sekä lähisuvun parissa.

Sunnuntaina  lennämme  lasten  kanssa  Ranskan  ja  Meksikon  kautta 
takaisin  Costa  Ricaan.  Pääkaupungista  ajamme Guanacasteen  työn, 
tiimien, koulun ja rakennuksen pariin. Kovin täydellistä irtautumista 
ja lepoa ei näin lyhyellä ajalla saanut, mutta Jumalan avulla, voimassa 
ja armossa jatkamme ja jaksamme.

Tärkeimmät kuulumiset Costa Ricasta:

CAROLINA:Entinen lastenhoitajamme, kävi Herediassa Opetuslapseuskoulun loppuun ja on nyt tullut 
keskukseemme täysiaikaiseksi  työntekijäksi.  Carolina haluaa keskittyä lapsityöhön,  mikä on todella 
mahtavaa ja meille suureksi avuksi. Hän tarvitsee nyt ainakin 200€/kk taloudellisen kannatuksen. 

NAISTYÖ: Kylän naisten pienyritysyhdistys voi hyvin. Naiset ovat tehneet hienoja korjuja paikallisten 
puiden siemenistä ja puuhelmistä, joiden myynnistä ovat jo saaneet tuloja. Luomukasvimailla heidän 
omilla pihoillaan kasvaa jo retiisiä,papuja ja paprikaa. Minä ja Carolina olemme aktiivisesti mukana 
osallistumassa, auttamassa ja ottamassa vastuuta. Mahtava tilaisuus luoda suhteita näihin naisiin.

ÄITIYSKURSSI: Kylällä asuva äiti ja tytär ovat viimeisillä kuukausilla raskaana. Kurssin aikana he ovat 
ainakin saaneet puhua tunteistaan ja tilanteestaan,  toivon heidän myös oppineen edes jotakin, mikä 
auttaisi  heitä  antamaan  lapsilleen  paremman  elämän.  Vaikeita  tapauksia  he  silti  ovat,  itselle  tulee 
neuvoton olo. 

KUVAT: 1) Troy, Julia ja Nikkis ihailemassa uutta Sofia-serkkua, 2) Nuorisopäivä 
basella 3) Naiset istuttamassa siemeniä



KESÄN AKTIOT JA TIIMIT: Kesä-elokuussa meillä on 8 aktiota ulkomailta tuleville ryhmille. Heidän 
kanssaan työskentelemme monissa eri kylissä evankelioiden, Raamattujajakaen, lapsi- ja nuorisotyötä 
tehden, tällä viikolla rakennetaan erääseen kylään leikkikenttää. Minulle, Diegolle ja vapaaehtoisille 
tämä tarkoittaa  taukoamatonta  työrupeamaa (paitsi  minulle  nyt,  kun karkasin  tänne  Suomeen...)  ja 
monista käytännön asioista vastaamista.

RAAMATUT: Kesän  aktioiden  myötä 
Raamattujen  jako  on  saanut  vauhtia,  kesän 
aikana jaetaan yli tuhat Raamattua. Tavoite siis 
Raamattu  jokaiseen  kotiin  koko  Guanacasten 
läänissä  vuoden  2013  loppuun  mennessä  (94 
000  Raamattua).  Nyt  jo  on  kaikenlaisia 
kertomuksia  projektin  tuomasta  hedelmästä. 
Eräskin rouva oli rukoillut uutta Raamattua 30 
vuotta.  Useissa  kodeissa  ei  olla  ikinä  edes 
nähty  Raamattua,  eikä  uskota  että  se  tullaan 
heille  antamaan  ilmaiseksi.  Sitten  sitä 
aletaankin  heti  suurella  innolla  lukea  ja  Pyhä 
Henki  tietysti  alkaa  tehdä  Sanaa  eläväksi  ja 
työskennellä  näiden  ihmisten  sydämissä. 
Raamattujen  hinta  on  1.5€/kpl.  Haluaisitko 
sponsoroida Raamattuja?

RAKENNUKSEMME: Luovutimme vuoraamamme pikkutalon ennen Suomen matkaa, tavaramme on 
pakattuina  rakennuksella.  Siellä  piti  olla  koko  kuukauden  miehet  töissä  niin,  että  se  olisi  sisältä 
asuinvalmis siiheksi, kun palaamme. Siellä ei ole kuitenkaan kukaan käynytkään, joten siellä ei voi 
vielä  asua.  Paljon  ei  puutu,  jos  saisimme sinne  ammattitaitoista  väkeä  edes  viikoksi,  voisimme jo 
muuttaa.  Työmiehiä  on  vaikea  saada  ja  meillä  ei  ole  aikaa  eikä  mahdollisuuksia  edes  käydä 
materiaaleja hankkimassa näinä kuukausina. Tämä on iso ja tärkeä rukousaihe, tarvitsemme kodin!

Kesäkuussa automme meni rikki ja jouduimme vuokraamaan auton muutamaksi päiväksi. Nicoyassa 
ruokakaupan parkkipaikalla  autoon murtauduttiin  ja  sieltä  varastettiin  Troyn reppu,  puhelin,  kaikki 
koulukirjat  ja  trumpetti.  Troylle  se  oli  aika  kova  ja  pelottava  isku.  Pyytäisimme  vielä  rukousta 
turvallisuuden puolesta, että Jumala varjelisi niin meitä kuin omaisuuttammekin. 

Haluamme kiittää teitä uskollisesta kannatuksesta ja esirukouksista! Olet osa tärkeää työtä! 
Kiitos ja siunausta kesääsi!

Salla ja Diego
Troy, Julia ja Nic Markus

INTERNETIN KÄYTTÄJILLE: Facebookissa voit liittyä YWAM Guanacaste, Costa Rica -fanisivuille, sieltä voi 
lukea englanniksi basen kuulumisia ja löytyy jotain kuviakin.

postiosoite:  PO Box 1955200 Nicoya, Costa Rica, 
sähköposti:  silva@pampa.fi, nettisivut: www.pampa.fi
kannatustili:  SAMPO 80001670343483 viite: 04404, keräyslupa OKU 136A 

rukouskirjesiht: Leena Kurppa, Linnalantie 5, 54500 Taavetti, 054572061

KUVA: Vanhempainkokous yläkoululla, jossa 
puhuimme perhearvoista. Nikkis istumassa edessä 
lattialla.

Guanacasten Missionuorten
TONTTILAHJOITUSTILI: 

Missionuoret, YWAM Finland:  
tilinro: 800016-70343483  viite:4420

mailto:silva@pampa.fi

