
"Kuule! Vartijasi korottavat äänensä, kaikki he 
riemuitsevat, sillä he näkevät silmästä silmään, 
kuinka Herra palajaa Siioniin. Huutakaa ilosta, 
riemuitkaa, kaikki te Jerusalemin rauniot, sillä 
Herra lohduttaa kansaansa, lunastaa Jerusalemin. 
Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien 
kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat 
nähdä meidän Jumalamme autuuden." Jes.52:8-10 
 
Joulun lähestyessä saamme kaikki muistaa 
Jeesusta Kristusta, Lunastajaamme, joka Isän 
tahdosta syntyi vaatimattomissa oloissa tänne 
maailmaan. Saamme myös korottaa äänemme ja 
veisata sydämemme pohjasta kiitosta Jumalalle 
siitä, että Hänen pelastussuunnitelmansa toimii, 
vaikka meidän suunnitelmamme enemmän tai 
vahemmän epäonnistuisivat. Sanansa mukaan 
Hän on meidän kanssamme. Sanansa mukaan 
Hän meidät pelastaa. 
 
 

Hallilta 
 
MAF:n lento-
koneiden matkaa 
seurataan maasta 
ja lentäjiin 
pidetään 
yhteyttä säännöllisesti. Vaikka satelliittien avulla 
tapahtuva seuranta tekeekin tuloaan, käytetään 
yhteydenpitoon edelleen radiolaitteita. Näitä 
laitteita on Nairobissa, Lokichoggiossa (Luoteis- 
Keniassa lähellä Etelä-Sudanin rajaa) ja Jubassa, 
Etelä-Sudanin pääkaupungissa. Hannulle on 
annettu tehtäväksi parantaa erityisesti Juban 
antennien ja radiolaitteiden toimivuutta. 
Rukoillaan viisautta tähän tehtävään.  
 
Alex Gathumbi on ollut Pilatus-tehtaan kurssilla 

Sveitsissä oppimassa 
Pilatus PC-12- lento-
koneen huoltoon 
liittyviä asioita.  
Meillä MAF:ssa on 
yksi tällainen 
lentokone, ja 
toivomme, että Alex 
saa lupakirjaansa 
oikeudet allekirjoittaa 
tämän koneen 

avioniikkaan liittyvät huoltotyöt.  
 
Juliuksen pojan terveydentila on edelleen rukouksen 
aihe. Julius kertoi, että poika on parantunut 

huomattavasti 
onnettomuuden 
jälkeisistä vammoista, 
mutta koulun 
jatkaminen on ollut 
vaikeaa. 
 
 
 

 

Kotikulmilta 
 
Päivi seisoi eräänä tiistaiaamuna Samuelin kanssa 
pysäkillä odottelemassa koulubussia, kun vanhempi 
kenialaismies käveli samaa kadunviertä. Päivi 
tervehti häntä ja kysyi, haluaisiko hän lukea 
tällaisen kristillisen kirjan. Mies hämmästyi, mutta 
oli kuitenkin utelias ja halusi nähdä tarkemmin, 
mitä kirjassa oli kirjoitettuna. Hän otti kirjan ja kiitti 
mennessään. Seuravana aamuna tämä sama mies 
tuli kysymään, olisiko Päivillä vielä toista sellaista 
kirjaa. Päivillä oli, ja niin tyytyväinen toisen kirjan 
omistaja on tervehtinyt Päiviä iloisesti useana 
aamuna. Olemme hänestä Jumalalle kiitollisia. Nyt 
on Päiviltä kirjat loppu ja rukoilemme, että hän saisi 

uusia jaettavaksi. 
 
Lydia sai osallistua äskettäin 
entisen koulunsa Stephjoyn 
järjestämälle tyttöjen 
kristilliselle leirille. Hänen 
pieni Tashley-tyttönsä kasvaa 

kovaa vauhtia. Päivikin on saanut osallistua 
Tashleyn hoitoon. 
 
Samuelilla on syksy ollut jälleen melkoista läksyjen 

Radion ääressä Jubassa. 

Lentäjämme Jane pitää lennolla  
radiolla yhteyttä Jubaan. 

Tashley, 4kk 



tekoa. Lokakuun lopulla hän osallistui koulunsa 
Braeburnin kansainväliseen päivään ja kajautti 
siellä Suomen kansallislaulun. Sen kuuleminen 
teki meihin syvän vaikutuksen. 
 
 
Kiitosaiheita: 

• Kenialaismies, joka halusi lukea Päivin 
antaman kirjan 

• Lydia sai osallistua kristilliselle tyttöjen 
leirille 

• Alex Gathumbin kurssi Pilatuksella 
 
 
Rukousaiheita: 

• Lydian ja Tashleyn tulevaisuus 
• Kirjallisuutta Päiville jaettavaksi 
• Samuelille voimia läksyjen tekoon 
• että Kenia pysyisi rauhallisena vaalien 

lähestyessä 
• viisautta Hannulle MAF:n maa-asemien 

parannustöihin 
• Että Juliuksen poika paranisi 
 
 
SIUNATTUA VAPAHTAJAMME 
SYNTYMÄJUHLAA JA 
UUTTA VUOTTA 2013! 
 
Terveisin, 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 
 
 
 

Askarin aitiosta 
 
Aurinkoinen päivä oli 
kääntymässä iltaan. Sen pöly ja hiki olivat 
siirtyneet historiaan. Samoin käynti kirkolla ja 
ystäväperheen luona, kahden valokuvan otto, 
neljän tilaus, neuvottelu kirkon rahatilanteesta ja 
monta kuppia chaita.  
 
Mesa tunsi olonsa tyytyväiseksi ja jonkin verran 
levänneeksikin. Hän koputti tummaa rautaista 
porttia. Päivävuorossa oleva vartija avasi sen. 
Mesa ei tuntenut miestä ja asteli pihalle hieman 
hämillään. Vartija kertoi, että taloyhtiö oli 
päättänyt vaihtaa vartiointifirmaa. Mesan 
hämmennys lisääntyi. Hän ei tiennyt tästä mitään. 
 
Mesa kuuli oven aukeavan ja menevän kiinni ja 
kääntyi ääntä kohti katsomaan. Tuttu rouva 

lähestyi pihan poikki chai-muki kädessä. "Tässä. 
Ole hyvä.", hän sanoi. "Olet tainnut kuulla jo 
uutisen. Vaihdoimme firmaa, mutta sillä ehdolla, 
että ottavat sinut töihin."  
 
Mesalta pääsi helpotuksen huokaus. Hän kiitti 
Herraa työpaikasta ja rouvaa teestä. Katsellessaan 
teehöyryn läpi portin tolpassa palavaa lamppua 
Mesa tajusi, että tuo lähetystyöntekijä ei ollut vielä 
tullut töistä kotiin. Tänään voisi olla mahdollisuus 
puhua Alekista, hän ajatteli.  
 
Mesa ehti rauhassa juoda teensä, lukea Raamattua ja 
järjestää olonsa yötä varten, ennen kuin portilta 
kuului "tööt". Hän avasi ja kysyi,  oliko liikenteessä 
ongelmia, kun kotiin tulo meni näin myöhään. 
Lähetystyöntekijä vastasi, että ei, vaan lento-
koneessa. Mesa oli vähän ihmeissään tästä 
vastauksesta, mutta vielä enemmän siitä, että illan 
juttelun päätteeksi hän sai kutsun teelle lähetys-
työntekijäperheen luo seuraavana päivänä ennen 
työvuoron alkua.  
   (Jatkuu seuraavassa kirjeessä.) 
 
Tervehdys! 
 
Heinosten lähetysrengas kokoontuu sunnuntaina 
18.11. klo 14 Helsingin Kansanlähetyksessä, 
Kaisaniemenkatu 13 A, 4. kerros. Tervetuloa! 
 
Kannatus:  Helsingin Kansanlähetyksen tilinumero 
on  FI33 8000 1001 5582 47 ja BIC-koodi 
DABAFIHH. Viitenumero Heinosten tukemista 
varten on 20307. Voit antaa tukesi myös 
nimikkoseurakuntien kautta.  
Kansanlähetyksen talous kaipaa tasapainotusta. 
Olisi hieno joululahja lähetystyölle, jos vinkkaisit 
myös jollekin tuttavallesi mahdollisuudesta alkaa 
tukea Heinosten tai muiden lähettien  työtä. 
 
Tekstiviestit Heinosille: 
Hannu +254 705 215 243, Päivi  +254 788 481 463 
Sähköposti:  

hannu.heinonen@maf-europe.org 
paivi.heinonen@maf-europe.org 
Postiosoite: Hannu and Päivi Heinonen, 
MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya. 
Jouluposti ehtii perille ennen itsenäisyyspäivää 
lähetettynä. Alle kaksikiloinen pakettikin kannattaa 
lähettää litteänä kirjeenä tai maksikirjeenä. 
 
Iloa ja siunausta joulunaikaasi toivottaen 
 
 
Heli Voipio, lähettisihteeri 
puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi 


