
 
"Sinä talutat minua neuvosi mukaan..." Ps. 73:24 
Tervehdys täältä Keniasta, jonne palasimme 
elokuun lopulla. Saapumisen Nairobiin teki 
mielenkiintoiseksi se, että lentokentällä oli 
runsaasti tilapäisjärjestelyjä saapuville 
matkustajille, koska aiemmin elokuussa Jomo 
Kenyattan lentokentällä oli saapuvien 
kansainvälisten lentojen terminaali palanut.  
 
Koneemme täytyi sammuttaa moottorit melko 
kaukana terminaalirakennuksista, ja se hinattiin 
perille. Kun kävelimme rappuja alas koneesta, 
meitä oli vastassa useita linja-autoja, jotka 
kuljettivat meidät isojen telttojen viereen. 
Suurikokoisissa valkoisissa teltoissa asetuimme 
useaan jonoon passintarkastusta varten. 
Tarkastajilla oli liinoilla peitetyt pöydät ja 
pöydillä laitteet sormenjälkien ottoa ja kuvausta 
varten. Teltassa oli myos TV-monitorit ja 
lähtevien lentojen aikataulunäyttö. 
 
Passintarkastuksen jälkeen kävelimme toiseen 
suureen telttaan, johon oli laitettu runsaasti 
tuoleja. Tuolit oli päällystetty koristeellisilla 
kankailla. Olemme nähneet aivan samanlaisia 
tuoleja ja samalla lailla laitettuna kenialaisissa 
häissä. Meidät neuvottiin istumaan tuoleille 
odottamaan. Jonkin ajan kuluttua saimme jatkaa 
kävelyä entiseen paikallislentojen lähtötermi-
naaliin, johon nyt saapui traktorien vetämissä 
kärryissä suuri määrä laukkuja. Ihmisiä ja 
laukkuja oli niin paljon, että tullivirkailijoilla oli 
vaikeuksia pienissä tiloissa tarkastaa passit ja 
selvittää tavaroihin liittyvät asiat.  
 
Pääsimme lopulta läpi laukkuinemme ja näimme 
illan hämärässä tuon vähän 'haamumaisen', 
osittain mustuneen entisen saapuvien 
matkustajien terminaalin. Itse olimme kulkeneet 

sen läpi monet kerrat ja olleet myös vastaan-
ottamassa maahan tulevia vieraita. 
 
Hallilta 
 
Nyt alamme vähitellen asettua. Hannu valmistautuu 
kiireiseen syksyyn. MAF:n hallilla hän on jo toki 
ollut useamman koneen huollossa mukana. 
Vikojenkin korjausta on riittänyt aivan erityisesti 
autopilottien kohdalla. Hannu osallistui myös täällä 
Nairobissa kurssille, jossa opetettiin uusien, MAF:n 

lentokoneisiin 
tulevien radio-
laitteiden käyttöä ja 
huoltoa. 
 
 

 
Kotikulmilta 
 
"Sinä talutat minua neuvosi mukaan ja korjaat 
minut viimein kunniaan." Ps. 73:24 
Tämä jae tuli meille hyvin elävästi mieleen, kun 
operaatiomme johtaja MAF:ssa täällä Keniassa 
soitti ja kertoi, että meidän tulisi välttää menoa 
Westgate-ostoskeskukseen, koska siellä ammutaan. 
Olimme juuri palanneet ostosmatkalta, joka oli 
alkanut Westgatessa. Olimme ilmeisesti poistuneet 
ostoskeskuksesta noin 20 minuuttia ennen kuin 
kranaatit olivat räjähtäneet. Kiitämme esirukouksis-
tasi ja Jumalan varjeluksesta. 

 
Päivi on siivonnut 
kotimme ja saanut 
hienosti meidät 
tuntemaan olomme 
jälleen kotoisaksi 
täällä. Samuel käy 
Braeburn-koulua ja 
lukee paljon. 
 

Lydia on käynyt meillä jo useamman kerran, ja 
hänen pieni Tashley-tyttönsä on oppinut 
kävelemään.  
 
Poissaollessamme ystävämme Florence oli 
sairastanut pahan malarian eikä voinutkaan mennä 

Uudet laitteet MAF:n 
koneessa. 

Samuel 
lähdössä 
kouluun. 



maalle, niinkuin oli suunnitellut. Nyt hän on 
toipunut, mutta rukoillaan, että hän vielä 
vahvistuu. 
 
Rukoile, että tämä työkautemme toinen puolisko 
sujuu Jumalan hyvän suunnitelman mukaan. 
 
 
Kiitosaiheita: 
 
• turvallisesti ja hyvin sujunut paluumme 

takaisin Keniaan 
• Jumalan varjelus, kun työskentelemme 

täällä kentällä 
• Tashley on oppinut kävelemään 
 
Rukousaiheita: 
• terveyttä Florencelle 
• Jumalan kosketusta ja johdatusta ja 

lohdutusta kaikille, jotka joutuivat pahan 
hyökkäyksen uhreiksi 

• Hannun tulevat työmatkat Tansaniaan ja 
Tšadiin tänä syksynä ja niiden valmistelut  

 
 
Siunaavin terveisin, 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 
 
 
 

Askarin aitiosta 
 
Mesa päätti pakata vartija-
univormunsa muovikas-
siin. Hän laittaisi sen päälleen vasta työvuoronsa 
alettua. Pikkutakki ja housut olivat nyt vierailuun 
sopivat. Kengät oli kiillotettu omilla ja naapurien 
välineillä.  
 
Työpaikalla vartiovuoroaan lopetteleva nuorimies 
hymyili leveästi, kun näki Mesan tulevan ajoissa. 
Mesa kertoi hänelle kuitenkin aloittavansa vasta 
kuudelta tervehdittyään ensin ihmisiä talossa. 
Hän asetti muovikassin vartiokopin naulaan ja 
lähti nousemaan rappuja toiseen kerrokseen.  
 
Ovikellon soittoon vastattiin ja Mesa astui 
valoisaan olohuoneeseen. Olohuone oli siististi 
vaikkakin melko vaatimattomasti kalustettu. 
Mesa oli nähnyt ulkomaalaisilla todella hienoja 
huonekaluja. Täällä niitä ei ollut. Isäntä kehotti 
Mesaa istumaan, ja niin he keskustelivat kirkosta, 
jossa Mesa käy, hänen perheestään, elämästä 

Kawangwaren slummissa, maan tilanteesta ja siitä, 
mitä Raamatussa lukee Jeesuksen seuraamisesta.  
 
Talon emäntäkin tuli tervehtimään ja toi maitoteetä 
ja voileipiä syötäväksi. Mesa nosti höyryävän 
teemukin huulilleen ja näki höyryn läpi nuo tutut 
uteliaat pienet kasvot. Sitten hän näki toisetkin 
kasvot olohuoneen kulman takaa. Isäntä esitteli 
pienet pojat Mesalle.  
 
   (jatkuu seuraavassa kirjeessä…) 
 
 
    *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
 
Tervehdys Sinulle, Heinosen perheen ystävä! 
 
Parin viime kuukauden aikana Keniasta on 
kantautunut Suomeenkin uutisia, jotka tällä kertaa 
ovat koskettaneet Heinosiakin, kuten he kertovat. 
Rukoillaan heille Jumalan varjelusta ja rauhaa ja 
Kenian asukkaille rohkeutta jatkaa elämäänsä ilman 
pelkoa. 
 
Heinosten puhelinnumerot: 
Hannu +254 705 215 243 
Päivi    +254 788 481 463 
 
Sähköposti: 
hannu.heinonen@maf.org 
paivi.heinonen@maf.org 
 
Kirjeet ja kortit: 
Hannu and Päivi Heinonen, 
MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya. 
 
Kannatus:  Helsingin Kansanlähetyksen tilinumero 
on  FI33 8000 1001 5582 47 ja BIC-koodi 
DABAFIHH. Viitenumero Heinosten tukemista 
varten on 20307.  
 
Heinosten lähetysrengas kokoontuu sunnuntaina 
20.10. klo 14 Helsingin Kansanlähetyksessä, 
Kaisaniemenkatu 13 A, 4. kerros. Tervetuloa! 
 
Siunausta ja hyvää syksyä Sinulle!  
 
 
 
Heli Voipio, lähettisihteeri 
puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi  
Poutamäentie 15 B 78, 00360 Helsinki 
 
 


