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Hyvät vastaanottajat!     Rio de Pasos ry. 18.9.2022   
 
 

Tämä kirje on tukipyyntö ystävyyshankkeelle, joka on sydäntämme lähellä.  
Tarvitsemme apuanne työhömme Rio Limpiossa, Dominikaanisen Tasavallan vuoristossa. 
 
 
Rio Limpio on pieni kylä Dominikaanisen Tasavallan köyhällä 
maaseudulla, kaukana kaikesta, huonojen tieyhteyksien takana, 
vuoristossa lähellä Haitin rajaa. Suomesta on vierailtu kylässä ja 
avustettu hankkeita jo kauan. Vuonna 2005 toiminnan 
taustayhteisöksi perustettiin Rio de Pasos – Askelten Virta ry.  
Pohjoinen – etelä -yhteistyö jatkuu edelleen, pienimuotoisena ja 
vapaaehtoispohjalla. Yhdistyksen tuella paikallinen kummiryhmä 
koordinoi remontteja vähävaraisille perheille, hankkii lapsille 
koulutarvikkeita ja järjestää kerhotoimintaa.  
 
Vuonna 2010 yhteistyön tukikohdaksi perustettiin Centro Verde – 
Vihreä Keskus. Se sijaitsee lähellä kylää ison luonnonpuiston 
naapurissa. Keskuksessa on nykyään kuusi mökkiä vierailijoille, 
keittiö/ruokailutila, kerhotalo, käsityöverstas, suomalainen 
savisauna, luomukeittiöpuutarha ja hedelmäpuiden koepuutarha. 
Majatalotoiminnallaan Keskus kartuttaa osaltaan kassaa, jolla 
kummityötä kylässä rahoitetaan ja samalla luo tuiki tarpeellisia 
työpaikkoja kylään.  
 
Vuosien saatossa dominikaanien ja ulkomaalaisten majoittujien 
määrä Keskuksessa on kasvanut. Suuri joukko suomalaisia ja 
belgialaisia aikuisia, nuoria ja koululaisia on vierailujaksoillaan 
myös osallistunut talkootöihin mm. hedelmätarhassa ja kylän 
rakennusprojekteissa. Matkustamalla paikan päälle pääsee 
parhaiten tutustumaan Keskuksen toimintaan, kylän värikkääseen 
ja maanläheiseen elämään sekä alueen monimuotoiseen 
luontoon. Seutu on perinteistä kaskiviljelyaluetta. Karut 
vuorenrinteet ja rehevät, viidakkomaiset laaksot luovat 
maisemaan väkevän kontrastin.  
 
Vihreän Keskuksen naapurissa on nyt myynnissä savitiilitalo, 
ainut naapuritalo kilometrin säteellä. Talon hankkiminen Rio de 
Pasos -yhdistykselle on ensiarvoisen tärkeää, jotta alueen 
luonnonrauhaa ei menetetä. Dominikaanien ”kesämökkinä” se 
toisi kovaäänisen musiikin liian lähelle Vihreää Keskusta. Talo 
myös palvelisi hyvin Vihreän Keskuksen niiden vierailijoiden 
tarpeita, jotka haluavat laittaa itse ruokansa. Siihen ei ole 
mahdollisuutta nykyisessä keittiössä. Talon hinta on 22 000 euroa. 
Vihreällä Keskuksella / Rio de Pasos -yhdistyksellä on etuosto-
oikeus lokakuun loppuun saakka.   
 
Yhdistys on käynnistänyt rahankeräyksen, jonka ensisijainen tavoite on rahoittaa talon osto. 
Toissijaisesti keräysvaroilla voidaan rakentaa uusia keittiö- ja majoitustiloja sekä parantaa kyläläisten 
asumisoloja.  
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Tue talon hankintaa maksamalla sopivaksi katsomasi summa yhdistyksen tilille! 
 
POLIISIN PIENKERÄYSLUPA RA/2022/1257 
Annettu 12.9.2022 Rio de Pasos ry:lle, yhdistyksen Y-tunnus 2780453-5 
 
MAKSUOHJEET:   Maksun saaja  Rio de Pasos ry 

      Tilinumero  FI79 4503 0010 3765 50 BIC/SWIFT ITELFIHH 
Viitenumero  89050 
Summa   Vapaavalintainen 

 
Kiitos jokaisesta kympistä, jokaisesta satasesta ja toivon mukaan tonneistakin! 
 
Lisätietoja saat Rio de Pasos ry:n hallituksen jäseniltä: 
Mikko Tuononen, puheenjohtaja, 040 124 1900 
Juha Kyyrö, taloudenhoitaja, 040 581 5862 
Pirkko Vasko, 040 571 7711 
Veli Kuisma, 040 747 7434 
Rainer Wennström, 041 544 4092 
Sinikka Mikkonen, 050 309 1006 

  
Kotisivuilta ja facebookista löytyy paljon kuvia ja kertomuksia.  
https://www.riolimpio.info 
https://www.facebook.com/centroverde 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Vihreä Keskus tarjoaa harvinaislaatuisen mahdollisuuden yhteiseen tekemiseen paikallisten ihmisten kanssa niin 
retkillä, talkootöissä kuin keittiössä ja puutarhassa sekä tietenkin pidoissa ja juhlissa! Jo itse keskuksen alueella riittää 
monipuolista mielekästä puuhaa siitä nauttiville: nikkarointia, istutus-, korjaus- ja raivaustöitä.”  
 Veli Kuisma, Tampere 
 
”Tanssia, käsitöitä, elävää musiikkia, näytelmiä . . . Kulttuuria ja elämää, sitä on Vihreä Keskus. Rio de Pasos  
kummitoiminnan tärkeys tuli todelliseksi mm, kun esitimme nukketeatteria – yleisön eläytyminen ei jättänyt kylmäksi 
vaan lämmittää sydäntä vielä vuosien jälkeenkin. Kohtaamiset paikallisten ihmisten kanssa arjessa ja juhlassa, runsaan 
ja kauniin luonnon äärellä tekee matkasta unohtumattoman.”   

Sinikka Mikkonen, Tampere 
 
”Vihreän Keskuksen parhaita puolia oli luonnonläheisyys ja rauha. Iltaisin laskeutuva luonnollinen pimeys ja hiljaisuus 
loivat upean tunnelman taivaan ihastelulle ja tähtikuvioiden etsimiselle.”  

Tuukka Ylinampa, Oulu 
 
”Vaikka päivä on touhukas ja työntäyteinen, tunnelma on kiireetön. Taustamusiikkia, laitteiden hurinaa tai liikenteen 
melua ei ole. Kuuluu vain vasaran nakutusta ja jutustelua. Hämärän laskeuduttua sytytetään nuotio, jonka ääressä 
lauletaan yhdessä paikallisten ystävien kanssa: Imagine all the people livin´ life in peace.” 
 Amanda Tilvis, Oulu 
 
 

https://www.riolimpio.info/

