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jaamossa. Steve, Joseph ja Hannu jatkavat projektia kolmistaan. Rutiinihuoltoja on jo tehty useita ja
monet Hannun poissa ollessa odottaneet asiat ovat
ilmaantuneet hänen pöydälleen toimenpiteitä
varten.
Etelä-Sudanissa tilanne on edelleen lukkiutunut ja
kireä. MAF:lla on siellä kuitenkin henkilökuntaa
ja lentoja sinne tehdään Nairobista ja siellä lennetään myös maan sisäisiä lentoja. Olemme
saaneet uusia lentäjiä mikä helpottaa tilannetta
Etelä-Sudanin
Paavali kirjoittaa 2.Tess.3:5 "Herra ohjatkoon sylentojen kohdämenne rakastamaan Jumalaa ja odottamaan
dalla. Keniassa
kestävinä Kristusta." Tämän on aivan lähetystyön ja
projekti Marlähetyslentotyön ydinasia. Olemme Päivin kanssa
sabitissa
palanneet kentälle Keniaan juuri tätä varten. Kiitos
etenee ja sen
kaikesta tuesta ja rohkaisusta siellä Suomessa kotiUusi kone työnalla.
lähellä asuva
maanjaksomme aikana. Oli todella hienoa nähdä niin
lentäjämme
monia ystäviä, uskollisia esirukoilijoitamme ja rakMelvin perkaita sukulaisiamme Suomen kesässä, syksyssä ja
heineen hoitaa nyt yhteyksiä Pohjois-Kenian altalvessa. Opimme taas pitkästä aikaa ajelemaan jäis- ueella. Hänellä on käytössään Cessna 206 lenillä ja lumisilla teillä ja ihailemaan vuodenaikojen
tokone, joka on saman tyyppinen kuin Suomessa
vaihtelua.
kiertävä OH-MAF.
Päälimmäisenä lähetiessämme Suomesta oli kiitos ja
nimenomaan kiitos kaikista ystävistä jotka kantavat
Kotikulmilta
meitä tässä työssä.

Hallilta

Olemme edelleen asettumassa takaisin kotiimme
Kilelshwaan Nairobissa. Päivi on tehnyt paljon
töitä kodin siivouksessa ja purkanut tavaroita
pois laatikoista. Hän on myös päässyt näkemään
tuttuja kadulla. Sadekausi on täällä alkanut ja
niin kadutkin ovat muuttuneet mutaisemmiksi.
Juliuksen ja Christiinan koulunkäynti Kisumun
lähellä Länsi-Keniassa jatkuu. Nyt on toinen lukukausi menossa. Manu kävi heitä katsomassa ja
kertoi kaiken sujuvan hyvin.
Vaalit täällä Keniassa lähestyvät. Ne on ilmoitettu pidettäviksi elokuussa. Vaalitilaisuuksia
on ollut Nairobin keskustassa. Silloin on liikenne
kaottista ja yritämme valttää ajamista keskustan
lähellä. Rukoillaan, että tämä maa pysyy rauhallisena vaalien aikana ja sen jälkeenkin.

Mitä muuta
voisikaan sanoa
hallilta kun, että
kiireet jatkuvat.
Heti
saapumisemme
jälkeen maanHermann, Emma, Joseph, Steve ja Hannu
antaina kun
olimme saaneet
auton haettua säilytyksestä Hannu ajoi hallille ja
siitä ne kiireet sitten alkoivat. Kuudennen eli
viimeisen MAF Kenian Cessna Caravanin avioniikan remontti on käynnissä ja vanhan avioniikkan
laitteet on jo poistettu koneesta.
Projektityöhön vaikuttaa merkittävästi se, että Emma
jätti työt MAF:ssa ja siirtyi Kenya Airwaysin palve- Kiitosaiheita:
lukseen. Emma on aikaisemmissa projekteissa
•
Matkamme takaisin kentälle sujui hyvin
tehnyt suurimman osan johtojen asennustöistä. Hän
•
Käytännön järjestelyt asettumisessamme
ehti ennen lähtöään kuitenkin saada nyt työnalla oletakaisin Nairobiin ovat sujuneet hyvin
van koneen uuden johtonipun valmiiksi kor-
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•

Rukousaiheita:
•
Päiville voimia kodin laittoon
•
Hannulle viisautta töiden jakamisessa ja ohjaamisessa kaiken kiireen keskellä
•
Johdatusta Hannun Liberian matkavalmisteluihin

Johdatusta Emman uuteen elämänvaiheeseen

Siunaavin terveisin,
Hannu ja Päivi

Tule mukaan kanssamme lähetyslentotyöhön! Esirukousten lisäksi voit tukea työtämme seuraavasti:
Kansanlähetyksen kautta (maksun viitenumero 20307):
SEKL: tili FI83 2070 1800 0283 25,
keräyslupa: POL-2014-11731

Nimikkoseurakuntien kautta:
Haagan seurakunta

Helsingin piiri: tili FI33 8000 1001 5582 47,
keräyslupa: POL-2015-13811

Espoon tuomiokirkkoseurakunta

(Luvan tiedot: Saaja: Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry. Myöntäjä: Poliisihallitus.
Myönnetty 29.6.2016. Lupa on voimassa 29.6. 2016– 28.6.2018 koko Suomen
alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Kerätyt varat käytetään lupa-aikana
Helsingin Ev.lut. Kansanlähetys ry:n tekemään opetus-, koulutus- ja nuorisotyöhön
sekä lähetystyön tukemiseen Suomen Ev.lut. Kansanlähetys ry:n kautta.)

Hausjärven seurakunta
Huittisten seurakunta
Turun Henrikin seurakunta

Satakunnan piiri: tili FI10 5700 0220 0055 91,
keräyslupa: POL-2015-8790

Turun tuomiokirkkoseurakunta

Varsinais-Suomen piiri: tili FI39 4309 1520 0011 71,

Loimaan seurakunta

Myöntäjä: Lounais-Suomen poliisilaitos. Keräysluvan numero:
RA/2016/198. Keräysaika: 1.1.2017-31.12.2021

Sastamalan seurakunta

Yhteystietomme:
Postiosoite Keniassa: MAF, P.O.Box 21123, Nairobi 00505, Kenya
Sähköposti: hannu.heinonen(at)sekl.fi, paivi.heinonen(at)sekl.fi
Puhelin: Hannu +254 705 215243, Päivi +254 740778852

