
"Julistakaa päivästä päivään ilosanomaa hänen 
valmistamastaan pelastuksesta. Kertokaa 
kansojen keskuudessa hänen kunniastaan, hänen 
ihmeistään kaikkien kansojen keskellä, sillä Herra 
on suuri ja sangen ylistettävä." Ps. 96:2b–4a (RK) 
Tämä Jumalan suunnitelma jatkuu edelleen 
tänäkin vuonna. Kiitämme Herraa sinusta ja 
kaikista, jotka viime vuonna muistitte meitä 
rukouksissa ja tukien työtä, johon Herra on 
meidät lähettänyt. 
 
MAF:n lentokoneet lentävät viikoittain ainakin 
kaksi lentoa Etelä-Sudanin pääkaupungista 
Jubasta tänne Kenian pääkaupunkiin Nairobiin. 
Viime joulukuun puolessavälissä noita lentoja ei 
sitten kuulunutkaan – eikä koneita näkynyt täällä. 

Saimme kuulla, että Juban lentokenttä oli suljettu. 
Sinne ei voinut lentää eikä sieltä voinut lentää 
minnekkään. Kaksi koneistamme seisoi siellä 
parkissa ja henkilökuntamme oli erityisvalmiu-
dessa MAF:n pihapiirissä. Kaupungissa vallitsi 
ulkonaliikkumiskielto klo 18:n ja klo 6:n välillä, 
ja muinakin aikoina liikkuminen kaupungilla oli 
vaarallista. Etelä-Sudanissa sodittiin. Viikkoa 
myöhemmin päästiin tekemään evakuointilentoja, 
ja niin useita lähettejä ja MAF:n henkilökunta 
saatiin lennettyä pois maasta Keniaan jouluksi.  
 
Vaikka tilanne Etelä-Sudanissa on edelleen epä-
vakaa, on MAF:n henkilökunta palannut Jubaan 
ja myös kansallinen henkilökunta siellä on 
palannut töihin. Lentoja maan sisällä lennetään 
sen mukaan, kuin ne arvioidaan voitavan 
turvallisesti suorittaa. 

Hallilta 
 
Vuoden alussa oli lentopuolella hiljaista. Tämä tiesi 
sitä, että koneet olivat käytettävissä huoltoja varten. 
Meillä oli tosi kiireinen tammikuu. Toimintamme 
on myös hiukan muuttunut, kun MAF:n lento-
toiminta Etelä-Sudanissa on itsenäistynyt omaksi 
yksikökseen. Sen lentokoneet huolletaan kuitenkin 
edelleen täällä Nairobissa.  
 
Hannun työkaverin Hermannin elämässä on tapah-
tunut melkoinen muutos. Hän ja hänen vaimonsa 
Jacqui adoptoivat pienen kenialaisen Josiah-pojan. 
Josiah kasvaa hyvää vauhtia ja on terve ja pirteän 
oloinen.  
 
Alex Gathumbi yrittää edelleen suorittaa avioniik-
kalupakirjoja. Ongelmana tässä on ollut, että 
viranomainen ei ole voinut toistaiseksi kutsua 
ketään suullisiin kokeisiin. Alexillakaan ei ole ollut 
mahdollisuutta suorittaa suullista koetta ja saada 
uusia lupia. Joseph on ollut työllistetty NDT (Non 
Distructive Testing) -tarkastuksissa. Kaikki avionii-
kassa, Hermann, Alex, Joseph ja Hannu, opettelevat 
vielä asioita, joita liittyy uusien laitteiden huoltoon 
ja ajan tasalla pitämiseen. Yhdessä koneistamme on 
jo uudet radiot, ja jos Herra suo, niin muihinkin ne 
tulevat, joten opiskelua riittää. 
 
Kotikulmilta 
 
Kiitämme Herraa siitä, että olemme saaneet elää 

turvassa Hänen 
suojeluksessaan. 
Joulun aikana 
saimme keskittyä 
ja hiljentyä 
kuuntelemaan 
sanomaa 
Kristuksen 
syntymästä tähän 
maailmaan. 

Joulupäivänä me lähetit olimme pienimuotoisesti  
koolla  hyvin kansainvälisellä lounaalla, johon 
Päivikin valmisti jouluruokaa, joka toi suomalaista 
makua joulupöytään. Heti koulun alettua oli 
Samuelilla tiivis koejakso. Kiitos Herralle, nämä 
harjoituskokeet menivät hyvin. Nyt Samuel  
valmistautuu maaliskuussa alkavaan ja kesäkuun 
toiselle viikolle kestävään koeaikaan. Näillä 
kokeilla on merkittävä vaikutus valintoihin, joita 



Samuel voi tehdä tulevaisuudessa. Rukoillaan 
hänelle voimia valmistautumiseen ja viisautta 
kokeiden suorittamiseen.  
 
Lydian talousopinnot ovat nyt reilusti yli puolessa 
välissä. Hänellä on ollut oppitunteja talouden 
pitoon, ruoan laittoon, tarjoiluun ja käsitöihin 
liittyvistä asioista ja lisäksi käytännön harjoituk-
sia. Hänen tyttärensä Tashley kasvaa ja kävelee. 
Rukoillaan edelleen Lydialle työpaikkaa 
opiskelujen päättyessä kesällä. 
 
Kiitosaiheita: 
 
• Keniassa on pääsääntöisesti ollut rauhallista 
• MAF:n henkilökunta on voinut palata 

Jubaan 
• Lennot Etelä-Sudanissa ovat sujuneet 

turvallisesti maan tilanteesta huolimatta 
• Samuelin harjoituskokeet menivät hyvin 
 
Rukousaiheita: 
 
• Etelä-Sudanissa rauha säilyisi 
• Varjelusta ja suojelusta kaikille läheteille, 

jotka työskentelevät Etelä-Sudanissa 
• Johdatusta Hermannille ja Jacquille 

Josiah’n kasvatuksessa 
• Suulliset lupakirjakokeet järjestyisivät 

Alexille 
• Lydia saisi työpaikan, kun hänen opintonsa 

päättyvät kesällä 
• Samuelin tulevat kokeet 
 
 
Siunaavin terveisin, 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 
 

Askarin aitiosta 
 
Liisan jalkoja särki. Oli 
pimeää ja kadun reuna 
mutainen ja liukas. Vettä 
tihkui taivaalta hiljalleen, ja se näkyi aivan kuin 
hiekan jyväsinä ohi ajavien autojen valaisemassa 
yössä. Liisa oli jo ollut yhden matatu-pikkubussin 
kyydissä eikä halunnut enää maksaa toisesta vaan 
oli päättänyt kävellä loput 10 kilometriä kotiin.  
 
Hän ei ollut yksin. Kadun molemmin puolin kulki 
ihmisvirta ainakin kahteen suuntaan. Tihkusade 
oli pakottanut kulkijat panemaan hatun tai jotain 
muuta pään ja hiusten suojaksi. Monilla oli myös 
takki päällä. Liisa asteli muiden mukana 

risteyksessä autojen välistä keskelle katua ja 
säikähti. Vaalean matatun valot pysähtyivät hänen 
hameenhelmansa kohdalle. Kuljettaja katsoi 
puolihämärästä autosta Liisaa kiukkuisena. Hän 
viittoili ja sanoi jotain, mitä Liisa ei sateen ja 
metelin keskeltä sekä säikähdykseltään kuullut. 
Toivuttuaan Liisa astui rauhallisesti eteenpäin 
kadun toisella puolella kulkevien ihmisten sekaan.  
 
Hedelmien ja vihannesten pakkaaminen ja 
kantaminen torilla oli vienyt aikaa ja voimat. 
Kotona toivottavasti odottivat lapset. Olikohan 
heillä mitään syötävää? Tänään oli tullut vähän 
rahaa, joten vielä olisi mahdollisuus laittaa jotain.  
 
Liisa ylitti päällystetyn tien ja kääntyi ihmisvirran 
mukana oikealle mutaiselle raitille. Kioskit olivat 
vielä auki, ja niiden pöydillä paloivat kynttilät ja 
öljylamput. Aivan lähellä olevassa kioskissa roikkui 
kaksi sinertävää pellistä tehtyä lamppua, joissa paloi 
suuri liekki nokeentuneen lasin sisällä. Liisa tunnisti 
lamppujen valossa tutut kasvot ja pysähtyi tervehti-
mään. Mama Kanisa, kuten häntä kutsuttiin, oli 
saman seudun, Gatinan, asukkaita, ja he kuuluivat 
samaan seurakuntaan.  
   (jatkuu seuraavassa kirjeessä) 
 
  
        
  
Tervehdys ja hyvää kevättalvea! 
Kiitos, kun olet mukana tukemassa Heinosia!  
 
Lähetysrengas kokoontuu sunnuntaina 16.3. 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 lähettää kannatuksesi myös 
nimikkoseurakuntien kautta. 
 
Tekstiviestit Heinosille: +254 713 980 137 
 
Sähköposti:  
hannu.heinonen@maf-europe.org 
paivi.heinonen@maf-europe.org 
Postiosoite: Hannu and Päivi Heinonen, 
MAF, P.O. Box 21123, 00505 Nairobi, Kenya. 
 
Lämpimästi siunausta Sinulle toivottaen 
 
 
Heli Voipio, lähettisihteeri 
puh 040 742 5372, voipio1@saunalahti.fi  
Poutamäentie 15 B 78, 00360 Helsinki 


