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Mietteitä vuoden varrelta

Ilkka ja Päivi Kastepohja

Istuimme molemmat työpöydän äärellä ja mietimme mennyttä vuotta,
mitä kaikkea se on tuonut tullessaan. Saamme olla kiitollisia Jumalan
antamasta lähetyskäskystä. Olemme osa suurta Jumalan perhettä lähetyskentällä Aasiassa. On kotoisa olo. Singapore ei ole vain paikka, se
on koti. Valmistautumisprosessi on ollut pitkä, olemme saaneet tuntea, kuinka Jumala on avannut ja sulkenut ovia elämässämme.
Olemme tässä, nyt ja kiitollisia siitä. Toki on ikävä perhettä, lapsen
lasta Lukasta, ja Nola koiraa. Ikävä varjostaa elämää ja kouristaa sisintä. Ajoittain on ollut myös syyllisyys siitä, että olemme jättäneet
nuoren perheen yksin selviämään arjesta Suomessa. Kaikesta huolimatta kuitenkin olemme saaneet kokea, että olemme oikealla paikalla
juuri nyt.

+65 988 329 53 (Singapore, Ilkka)
+65 938 126 89 (Singapore, Päivi)
+358 500 540 484 (Vain txt viestit)
Ilkka.kastepohja@sansa.fi
paivi.kastepohja@sansa.fi
Kotiosoite Singaporessa:
12 Meyappa Chettiar Road
#09-36, Singapore 358474





Rukous, -kiitosaiheet

-Ylistys Jumalalle! Kiitos nimikkoseurakunnista ja työn tukijoista.
-Talous tasapainottuu pikkuhiljaa.
-Lokakuun viimeisellä viikolla kiersimme
seurakunnissa Suomessa, se oli rohkaisevaa
aikaa.
-Nimikkoseurakunnat: Pori Teljä, Anjalankoski, Jyväskylä ja Ylivieska.
-Sansan painopiste on Aasian medialähetystyössä myös ensi vuonna. Muista rukouksin.
-Lisätietoja eri tavoista osallistua medialähetystyöhön osoitteessa: https://sansa.fi/lahjoituskohteet/kastepohjat/
-Koko vuosi on ollut tiivistä työaikaa.
-On aika kiittää teitä kaikkia kaikesta rukousja taloudellisesta tuesta.
-Olemme saaneet etuoikeuden palvella Jumalaa Kaakkois-Aasiassa.

Vuosi sitten tyhjensimme kotia Suomessa joulun alla ja jatkoimme
tyhjentämistä joulun jälkeen. Lensimme Singaporeen 28.1.19, seuraavana päivänä olimme perillä. Iloksemme meitä oli vastassa TWR toimistolta Aaron Tan ja Christina Hoo. Asuimme kuukauden tuttujen
asunnossa, josta päivittäin kävimme agenttimme kanssa asuntonäytöissä. Asunnon etsintä osoittautui todella haastavaksi, sillä monet
asunnoista olivat homeessa, tai niissä oli muuta sisäilmaongelmaa.
Budjettimme rajasi vaihtoehdot. Tilanne näytti toivottomalta, sillä
Päivi sisäilmaherkistyneenä reagoi heti. Reilun kuukauden asuntonäytöissä ravattuamme löysimme vihdoin asunnon, joka mahtui myös budjettiin ja niin läheltä metroa, että se oli suoranainen ihme. Työmatka
TWR toimistolle on vain puolen tunnin metromatkan päässä.
On hyvin inhimillistä, että ajoittain uskoamme koetellaan. Sitä koeteltiin loppu -ja alkuvuodesta ja on koeteltu monet kerrat senkin jälkeen. Luottamus on ollut kuitenkin pohjimmainen vire, jonka turvin
olemme liikkeelle lähteneet ja liikkeellä olemme yhä. Muuttopäivä
vuokrakotiin oli 6.3.19. Sen jälkeen alkoi asunnon kalustaminen. Monessa suhteessa koti on tuntunut kodilta. Saimme bonuksena kodin
verhot, kaikki valaisimet, pyykinpesukoneen ja jääkaapin. Saimme

Auringonlasku Singaporessa. Se muistuttakoon meitä Vapahtajamme Jeesuksen syntymästä tallin seimeen Betlehemissä

ison säästön kalustuskustannuksiin. Olemme varustaneet kodin hankinnoilla, joita välttämättä tarvitsemme, ei mitään ylimääräistä. Päivi tekee
työtään Sansan viestintäkoordinaattorina kotoa käsin. Ilkka on Sansan
aluepäällikkö sekä auttaa TWR Aasia kehittämään digitaalista mediaa eripuolilla Aasiaa.

Työtapaamisia Aasissa ja Suomessa
Toivon tuojat Thaimaassa. Uusi radio

Balin radioaseman työntekijöitä tapaamassa

Vierailu avioliittoseminaarissa Kambodžan maaseudulla

Työalueemme Aasiassa käsittää koko Kaakkois-Aasian ja osan Itä-Aasiaa. Ilkalla oli ensimmäinen työmatka helmikuussa Thaimaahan, maaliskuussa Indonesian Balille. Lisäksi työmatkoja on ollut Kambodžaan, Filippiineille,
Indonesiaan ja Thaimaahan jo muutamaan kertaan. Toukokuussa meillä
oli omakustanteinen pidennetty viikonloppumatka Pekingiin, josta keräsimme Sansan käyttöön runsaasti kuva ja videomateriaalia. Valloitimme Kiinan muurin ja saimme konkreettista tuntumaa Kiinan viranomaistaholta tulleeseen valvontaan. Saimme todeta senkin ihmeen,
että kansainväliseen seurakuntaan pääsimme vain passilla. Pekingissä
ilmanlaatu oli hyvin huono, jouduimme useampana päivänä käyttämään
maskia. Syyskuussa olimme ensimmäisellä yhteisellä työmatkalla Japanissa. Loppusyksystä lähettitapaaminen oli Istanbulissa ja seurakuntavierailut Suomessa. Taiwanissa olimme työmatkalla yhdessä viime viikolla. Vuosi on ollut hyvin työntäyteinen. Ilkka on juossut työkuvioissa
ympäri Aasiaa, mutta myös lenkkipoluilla eri Aasian maissa sekä osallistunut neljälle puolimaratonille Singaporessa.
Olemme huomanneet hyvin konkreettisesti, miten Jumala on elämäämme
johtanut. Singaporeen asettuminen on ollut suuri Jumalan siunaus, sillä
Päivin sisäilmaherkkyyden kanssa Singapore maana on hyvä hengittää,
koska liikennettä on säännöstelty. Liikenne kulkee pääasiassa maan alla
metroissa. Ainoastaan ajoittaiset savusumut ovat pitäneet Päivin sisätiloissa.

Muuttuva Kiina
Japanissa kristittyjä on alle 1%

Vuoden varrella olemme saaneet nähdä palan Kiinaa ensikertalaisen silmin
Pekingissä, Taiwanissa ja osin Singaporessa. Kiinassa tapahtuu koko ajan
jotain yllättävää. Lakeja laaditaan, lakkautetaan ja valmistellaan taas uusia. Valtion viranomaiset ovat kehittäneet monia tapoja ihmisten valvomiseen, kasvojen tunnistus on yksi niistä. Liikenteen kaaos, loppumaton meteli ja puheensorina sekä hajujen ärsyketulva ovat tulleet tutuksi. Mannerkiina on viime vuosina muuttunut yhä vaikeammaksi maaksi, varsinkin kristityille. Kontrollia tiukennetaan koko ajan. Silti paikalliset ihmiset ovat
edelleen samanlaisia, ystävällisiä, mutta myös haavoittuvia.

Kiitämme vuoden varrella tulleista rohkaisevista viesteistä ja rukoustuesta. Yhdessä työtä teemme,
teemme, iloitsemme juuri sinusta.

Kiitos !

Siunattua Joulua!
Joulua! terveisin Ilkka ja Päivi
Aasian teemavuoden vieras Kamolthip Prapunpong Thaimaasta vierailee 20.2.-6.3.2020
Suomessa, hän työskentelee (FEBC-Thaimaa) ohjelmatoiminnan ja kuuntelijapalvelun päällikkönä. Lisätietoja: https://sansa.fi/?s=Kamolthip+Prapunpong

Lahjoita Kastepohjien
mediatyölle Aasiassa:
FI37 5062 0320 0320 18
Viite: 4444 11019

Sansa (Medialähetys Sanansaattajat)
Munckinkatu 67, PL 13, 05801 Hyvinkää
p. 019 457 7700 sansa@sansa.fi
sansa.fi, rkk-sansa.net/kuuntele/
domini.life, toivoanaisille.fi
Joulumusii
Joulumusiikkia löytyy: jouluradio.fi

