
"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä 
herätän Daavidille vanhurskaan vesan; hän on 
hallitseva kuninkaana ja menestyvä, ja hän on 
tekevä oikeuden ja vanhurskauden maassa." Jer. 
23:5 
 
Kristus-kuninkaamme hallitus ja menestys on 
suuruudessaan ja täydellisyydessään meille 
käsittämätön. Siihen saamme kuitenkin turvata. 
Olemme kaikkein suurimman, kuninkaitten 
kuninkaan, lapsia emmekä hetkeäkään yksin ja 
ilman Häntä.  
 
Tähän turvaan suljemme myös vaimon ja lapset, 
jotka jäivät kaipaamaan ystäväämme Isacia (Iisak 
suomessa). Isac työskenteli yli 20 vuotta 
MAF:ssa tehden erilaisia kunnossapitotöitä. 
Eräänä lauantai-iltana aivan äskettäin hän oli 
ylittämässä vilkasliikenteistä tietä Nairobissa, kun 
ohi ajavan auton peili osui hänen vartaloonsa. 
Mustelmat tutkittiin sairaalassa ja Isac päästettiin 
kotiin toipumaan. Seuraavana päivänä hän koki 
olonsa väsyneeksi ja yhtäkkiä keskellä päivää 
kaatui kotinsa lattialle ja kuoli. Tämä oli 
järkyttävä uutinen hänen perheelleen ja koko 
MAF:n henkilökunnalle täällä Keniassa. Isac oli 
uskollinen ja 
pidetty työntekijä. 
 
Hallilta 
 
Presidentinvaalit 
Keniassa ovat nyt 
takanapäin ja 
elämä asettunut 
normaalimpiin uomiin. Meillä huollossa 
kuitenkin eletään tilapäisluonteista aikaa, kun 
päämekaanikkomme Henry päätti palveluksensa 
MAF:ssa ja siirtyi Kenian ilmailuviranomaisen 

leipiin. Hänen varamiehensä John hoitaa päämekaa-
nikon tehtäviä väliaikaisesti. 
 
Hannu on ollut todella iloinen Hermannin paluusta. 
Koulutus ja työkokemus kotimaassa Sveitsissä on 
antanut Hermannille paljon uusia eväitä MAF:n 
työhön. Hän on ollut aktiivisti mukana uusien 
laitteiden asennustöiden suunnittelussa ja koko 
MAF Kenian huoltotoiminnan hoitamisessa.  
 
Alex on yrittänyt saada radiomekaanikon lupakir-
jansa kattamaan myös lentokoneiden autopilotit ja 
suorittanut viranomaiselle kirjallisen ja suullisen 
kokeen. Rukoillaan, että Kenian ilmailuviranomai-

nen myöntää Alexille 
oikeuden allekirjoittaa 
autopilottijärjestelmiin 
tehdyt työt.  
 
Kenialainen Purity, joka 
työskentelee MAF:n 
lentokoneiden 

papereiden kimpussa, synnytti huhtikuun puolessa 
välissä pienen pojan. Rukoillaan, että tämä pieni 
mies saa jatkaa hyvin alkanutta kasvua ja niin 
vahvistua. Logistiikassa työskentelevällä toisella 
Puritylla ja laatuosastolla työskentelevällä Faithillä 
laskettu aika lähestyy myös. Rukoillaan heille 
terveyttä erityisesti nyt odotusaikana. 
 
Kotikulmilta 

 
Maaliskuun loppu ja 
huhtikuun alku oli 
jännittävää aikaa. 
Keniassa pelättiin 
levottomuuksien 
puhkeavan presiden-
tinvaalin aikana ja sen 
jälkeen. Meillä 

MAF:n henkilökunnan keskuudessa varauduttiin 
myös pahimpaan. Helpotukseksi ja iloksi kaikille 
tämä maa pysyi kuitenkin rauhallisena, vaikka 
vaalitoiminnasta olikin suuria näkemyseroja. 
 
Samuelilla oli koulusta lyhyt loma vaalien aikaan, 
mutta nyt opiskelu jatkuu normaalisti. Hänellä on 
toukokuun aikana tärkeä matematiikan koe. 
Rukoillaan, että siinä Herran tahto tapahtuu. 
 

Alex ja Hannu 

Henry 

Päivi keittiössä 



Lydia on pyrkimässä talouskouluun. Hänellä olisi 
mahdollisuus päästä vuoden kestävälle kurssille, 
jolla opiskellaan erilaisten ruokien valmistusta, 
tarjoilua ja kodinhoitoa. Hän on hyvin innostunut 
tästä uudesta opiskelumahdollisuudesta.  
 
Päivi oli kovassa kuumeessa pääsiäisen aikaan. 
Olemme kiitollisia, että tulehdus ja sen aiheutta-
ma kuume ovat poissa ja hän on taas entisensä. 
Nyt ovat hänen haasteensa tullet sähkökatkojen 
muodossa. Katkot ovat olleet säännöllisen epä-
säännöllisiä ja pituudeltaan täysin mahdottomia 
arvata. Vieraiden kestitseminen tällaisessa 
tilanteessa on johtanut vaativiin ruoanlaittohetkiin 
kaasulieden äärellä tasku- tai öljylampun valossa. 
 
Kiitosaiheita: 
• vaalit Keniassa sujuivat rauhallisesti 
• Hermann takaisin Keniassa 
• Päivi on jälleen terve 
 
Rukousaiheita: 
• johdatusta Henrylle uusissa tehtävissä 
• johdatusta Alexille lupakirjakokeisiin 
• terveyttä Puritylle ja Faithille odotusaikana 
• johdatusta Samuelin matematiikan 

kokeisiin 
• johdatusta Lydialle opiskeluasiassa 
 
 
Siunaavin terveisin, 
Heinoset 
 
 
Hannu, Päivi ja Samuel 
 
 
 
 

Askarin aitiosta 
 
"Täytyyhän sen täällä 
jossakin olla", Mesa 
mutisi. Kuvia kyllä olikin, 
mutta vastaan ei tullut 
yhtään kuvaa Alekista. Ihan kuin kamera olisi 
ollut rikki, patteri loppu, linssisuojus paikallaan 
tai jokin muu selvä, mutta vaikeasti hyväksyttävä 
este, juuri kun Alekista olisi pitänyt ottaa kuvia. 
"Täällä oli kyllä se kuva... muistan ihan selvästi", 
Mesa jatkoi ja penkoi kodin koristuksena olevan 
puisen lipaston keskimmäistä kolmesta veto-
laatikosta. "Missä kummassa..."  
 
Mesa työnsi laatikon kiinni ja istui jakkaralle. 

Hänen katseensa kiersi huonetta. Oliko se sängyn 
alla, astioiden takana, liinan alla pienellä puupöy-
dällä, Liisan pienessä puukirstussa vai rautakehik-
koisen sohvan alla? Ei näkynyt missään niistä.  
 
Mesa tuijotti hetken kattoon, joka muodostui 
koristeellisesti asetelluista ja sisalnaruverkkoon  
ripustetuista sanoma- ja aikakausilehdistä. Yhdessä 
lehdessä luki isoin kirjaimin: “Anokaa niin teille 
annetaan.”  
 
Niin se varmaan on, ajatteli Mesa ja rukoili hetken. 
Mitään erityistä ei tapahtunut. Mesa päätti nousta ja 
pärjätä ilman kuvaa. Noustessaan hän kolhaisi 
päätään johonkin puiseen esineeseen. Hän kääntyi 
katsomaan taakseen ja näki aivan nenänsä edessä 
kehystetyn kuvan Alekista. Hmm... Miten se 
menikään: Anokaa niin teille annetaan.  
 
   (jatkuu seuraavassa kirjeessä) 
 
 
Tervehdys ja kiitos, kun olet mukana Heinosten 
rukousystävien joukossa! 
 
Lähetysrengas kokoontuu sunnuntaina 2.6. 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.  
 
Tekstiviestit Heinosille: 
Hannu +254 705 215 243, Päivi  +254 788 481 463 
Sähköposti:  
hannu.heinonen@maf.org 
paivi.heinonen@maf.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 


