
Kevad 2022. Yangon, Myanmar 

Tagasi koju – mitmes mõttes 

Armas sõber! 
Oleme venitanud selle kirja kirjuta-

misega, soovides ära oodata hetke, mil 
saaksime alustada sõnadega “tervi-
tused Myanmarist!” Peale 11 kuud ja 
17 päeva ning pea kahe kuuseks 
veninud visalt valmivate viisade 
ootamist, mille jooksul jõudsime siia-
tuleku ideest juba mitu korda mõttes 
loobuda, maandusime lõpuks ühel 
pimedal ja vaiksel õhtul Yangonis. 
Olime seda kojujõudmise hetke nii 
kaua ette kujutanud, mõttes mööda 
tuttavaid tänavaid sõitnud ning kordu-
valt ka juba läbi elanud saabumis-
rõõmu, nii et oli tegelikult üllatav, kui 
rahulik ja emotsioonidevaba kohale-
jõudmine tegelikkuses oli. Ärge saage 
valesti aru, suur rõõm ja tänulikkuse-
tunne pulbitses vaikselt küll kuskil 
sügaval, kuid esmane tunne oli poolpimedat linna ja inimtühja lennujaama nähes pigem 
nukrus ja et kas tõesti siia ongi aasta aega tagasi igatsetud?! 

Distants hägustab kogetut ja toimunut, emotsionaalselt ei jõua elada kaasa kannatusele 
ja kaotusele, mis on olnud siinsele maale ja rahvale argipäev ning seda mitte vaid 
lähiaastate jooksul. Kaotatud inimelud, unistused, tulevikud, kõik see tundus korraga 
olevat jälle teravama teadlikkusena meie ümber. Aga samas tõi kohalejõudmine meelde ka 
lõputult sooje mälestusi ning katsumustega silmitsi seismise mõrumagusa eneseületamise 
tunde. Mõtlesin jälle, et on meeletu privileeg, et oleme saanud siin elada ning nüüd tagasi 
oleme.  Isegi kõigi raskuste kiuste – ja ehk mõneti just nende tõttu – ei vahetakse seda 
kogemust kergekäeliselt küll millegi vastu.

Elu kahes tsoonis 
Yangonis on viimasel ajal elektrikatkestused sagenenud, mida mõjutavad nii poliitilised 

otsused kui ka see, et elame siin hetkel aasta kõige kuumemat ja kuivemat aega, mil 
päevased temperatuurid varjus ulatuvad 36-37 kraadini. Kogetav temperatuur võib olla 
veel kuni 10 kraadi soojem ning jalutamine päevasel ajal linnas, veel lisakuumust ja 
diislihaisu õhku paiskavate mürisevate generaatorite vahel pole igatahes hea mõte, 
proovisime esimesel päeval karantiinihotellist välja saanutena ära! Aga muidugi oli viie 
hotellitoas veedetud päeva järel vaja kohe minna vaatama, milline on linnas õhkkond ja 
kas lemmik jäätisekohad ning kohvikud on ikka veel avatud. Osad olid, kuid teisal 
valitses akende või kinnilöödud uste taga tühjus. Süda läks soojaks, kui kohvikutepidajad 
ja turumüüjad meid ära tundsid ja rõõmsalt naeratades tervitasid ning meie oma esimesi, 
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Jalasirutuspeatus meie kahepäevasel teekonnal Chiang Rai 
kodust Bangkoki koos Luna ja üpris väikese osaga meie 
suurest hulgast üle ilma laiali olevatest asjadest. Auto 
meie taga on illustratiivne:) 



veidi kohmakad birmakeelseid lauseid vastutervituseks vormisime. Neid avalaid ja siiraid 
naeratusi oleme kindlasti igatsenud! 

Muidugi on olnud meie esmane huvi, kuidas on möödunud meie sõpradel viimane 
aasta. Hirm, ebakindlusest sündiv tahtejõuetus, lootusetus ja emotsionaalne kurnatus 
elavad kõrvuti lootuse ja vabaduse igatsusega. Paljud ütlevad, et kuigi esmalt tundub, et 
elu on pöördunud tagasi normaalsusesse – elu tänavatel tundub tõesti tavaline ning 
valitsus on lubanud kaheaastase pausi järel taastada tavapärase lennuühenduse muu 
maailmaga ja hakata väljastama turistiviisasid – pole inimeste sõnul revolutsioon läbi. 
Aasta eest alanud massilised rahumeelsed meeleavaldused elavad edasi internetis kuid ka 
näiteks sõjalise vastupanuliikumisena. Ning siis muidugi juba mainitud sagedased 
elektrikatkestused, mis venisid mõne nädala eest veel 10–22-tunnisteks. Pole elektrit, pole 
ka vett ning inimesed seisid suurte anumatega keskpäevakuumuses linna veevõtukohtade 
juures, et osta paljudele üle jõu käivalt kõrge hinna eest vett. Nüüd on tekitatud süsteem, 
mille kohaselt on linnaosad jagatud A ja B rühmaks ning mõlemad saavad vaheldumisi 
elektrit 4 tunni kaupa ning vahel terveks ööks. Majapidamise toimetused korraldatakse 
vastavalt elektrigraafikule. Kohalikud ütlevad, et see kõik – lisaks elektri- ja veepuudusele 
ka sularaha defitsiit, hüppeline inflatsioon ning bensiinihindade ja tarbekaupade suur 
hinnatõus – on kõik juba olnud ning toob meelde eelmise hunta valitsemisaja, mis loodeti, 
oleks juba möödanik.

Millal kohtume? 
Meie seekordne viibimine Yangonis jääb lühikeseks. Nimelt on läbi saamas meie 

esimesed kolm aastat Kagu-Aasias ning sellele järgneb mõne kuu pikkune kodumaa-
periood, mil külastame meid läkitanud Soome ja Eesti kogudusi. Soomes oleme mai 
keskpaigast juuli keskpaigani ning 
varasügisest loodame leida piisa-
valt aega, et tulla külla tulla teile, 
meie head sõbrad ja kaasaelajad 
Eesti kogudustes. Kes soovib meid 
koguduste üritustel näha ja meie 
tööst kuulda, hoidke silm peal 
Toivaset Missio Facebook-lehel 
ning kindlasti levib info suve 
lõpus juba ka koguduste endi 
teavituskanalite kaudu.

Kevadel tegi meie Soome töö-
andja otsuse pikendada meie töö-
perioodi kahe aasta võrra, kuid 
ilma täpsustuseta, kus me selle aja 
teenime. Oleme seda küll viimase 
aasta jooksul juba väsimuseni 
korranud, kuid jätkuvalt on kõik 
veel lahtine. Meie Yangoni reisi 
eesmärk ongi kuulata, mis on meie 
seniste ja ehk võimalike uute 
partnerite vajadused muutunud 
olukorras ning mis on meie 
võimalused neile vajadustele 
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Aastavahetuse paiku saime kutse Joona kolleegi, evangelist 
Plee pulma. Laulatus toimus pruudi seitsme mäe ja seitsme 
järsu nõlva taga asuvas pruudi kodukülas ja meeleolukaks 
järelpeoks sõitsime peiu kodukülla. Päev, mis jääb kauaks 
meelde! Pildil pruutpaar Lahu mägihõimu rahvariietes.



vastata. Hindame ka loomulikult, kas elu Yangonis on siia tagasikolimiseks piisavalt 
stabiilne. 

Tais veedetud aasta jooksul sõlmisime suhteid sealse kirikuga ning oleme saanud 
esmase ebaametliku kutse ka nende luterliku seminari arengut toetada ja seal õpetada. 
Selle aasta alguse koostöö nende seminaris värskelt alustavate noorte ja innukate 
töötajatega oli äärmiselt inspireeriv. Samal ajal hoiame ühendust ka veel ühe Indoneesias 
Põhja-Sumatral teeniva luterliku kirikuga, kes otsib oma esimest välispartnerit 
samalaadseks teoloogilise hariduse toetamise tööks. Kuna Indoneesiasse minek on olnud 
reisipiirangute tõttu keeruline, on selle koostöö arendamine olnud pausi peal.

Aitäh eestpalvete eest selgi ajal, mil oleme tegemas otsuseid järgmise tööperioodi 
suhtes. Eriliselt palume juhatust ja tarkust, et teha selles olukorras parim otsus ning rahu, 
et selle otsusega elada osata.

Aukuninga tulek argipäevas 
Saabuv pühadenädal suunab mõtted kannatuse ja rõõmu, surma ja elu paradoksile. Elu 

on mitmekihiline ja kompleksne, täis ootamatuid pöördeid, kannatust ja rõõmu 
vaheldumisi, alati muutuv. Jan Kaus tuletab oma essees “Normaalsus ilus” meelde, et 
kõige muutuvuse teeb ebaloomulikuks meie võimetus sellega leppida, meie igatsus 
püsivuse järele reaalsuses, mis on oma olemuselt püsimatu. Kannatuses pole iseenesest 
midagi head, kuid sellel on võime meid inspireerida, et avarduksime inimestena. 
Kannatuse kogemine kutsub seadma uueks elu väärtushinnangud ning sunnib meid välja 
astuma mugavast, kuid piiratud vaateväljaga lapsikusest. Viivi Luik iseloomustab meie 
ajastu inimest kui infantiilset, vanakssaanud last, kel puudub huvi maailma vastu, kes 
otsib üha uusi viise meelelahutuseks, üha uusi “mänguasju” ega ole valmis vaatama otsa 
negtiivsele endas. Kuid just selle silmitsiseismise kaudu iseenda ja kaduvusega saab 
inimese vaim küpseks.

Psalmist hüüab Aukuninga tuleku psalmis: “Teie, väravad, tõstke oma pead, ja teie, 
igavesed uksed, saage kõrgeks, et aukuningas saaks sisse tulla!” (Ps 24:7). Millele avame 
oma südame ja mõtted? Millega täidame oma argipäeva? Kas enesehaletuse ja kibedusega 
või headuse ja märkamisega, armastuse suurendamise ja jagamisega? Ülestõusmispühade 
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Viimased kuud oleme veetnud Põhja-
Tais , kus Joona toetas a insa 
ordineeritud vaimulikuna sealseid 
evangeliste. Ühes koguduses ei olnud 
koguduseliikmed näiteks kaks aastat 
armulauda saanud. Helene pani 
eelmise aasta lõpus TLÜs omandatud 
haridusjuhtimise teadmised prakti-
kasse ning osales Tai luterliku 
seminari järgmise arenguperioodi 
planeerimistiimi töös, kus olid 
partnerid nii Norrast kui Soomest. 
Paastuaja alguses õpetas Joona 
koguduste vabatahtlikele ning pasto-
ritele Lutheri ristiteoloogiat, mis 
andis talle parema pildi, millised teo-
loogilised küsimused onTai kontekstis 
hetkel aktuaalsed.



sõnum on muutumatu sõnum armas-
tuse võidust kaduvuse ja kannatuse üle. 
Sina oled inimesena armastatud ning 
seda ei muuda miski. Lase sel armas-
tusel kiirata endast välja oma tegudes ja 
sõnades. 

Rõõmsat ja rahulikku pühadeaega 
märkamises ja headuses!

Helene ja Joona
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Rakverest pärit Helene ja Soome päritoluga Joona on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku ja Soome 
Luterliku Evangeeliumiühingu misjonärid. 2019. aasta augustis läkitati nad kolmeks aastaks tööle 
Kagu–Aasiasse, Myanmarisse. Maailm on kiires muutumises ning tänaseks on Helene ja Joona 
tööpõld laienenud. 2021. aasta sügisest teenisid nad Tai luterlikku kirikut. Joona toetas Põhja-Tais 
Chiang Rai piirkonnas asuvaid vaimulikke ning Helene osales luterliku seminari arendustöös. 

Kas sooviksid saada sõbrakirja oma e-postkasti? 
Kirjuta Helenele aadressil helenetoivanen@gmail.com 
Kas soovid toetada EELK välismisjonitööd tööd Myanmaris ühekordse annetuse või 
püsikorraldusega? 
Annetused on oodatud EELK Misjonikeskus välismisjonikontole 
Saaja: EELK Misjonikeskus, konto nr: EE292200221071313929. 
Kas soovid olla meie tegemistega kursis sotsiaalmeedia kaudu? 
Oleme leitavad Instagramis Toivasetmissio ja Facebookis Toivaset Missio. 

Myanmaris suleti riigikoolid pandeemia alguses kahe 
aasta eest ning kuni praeguseni on enamik lapsi 
jäänud ilma õppimisvõimalustest. Valitsuse vahetu-
mise järel ei soovinud enamik vanematest oma lapsi 
kooli saata ning hetkel osaleb koolitöös vaid 1/3 kõigist 
kooliealistest lastest. Ka meie kiriku lastekodu laste 
jaoks on kaks kooliaastat vahele jäänud. Ilma pühendu-
nud juhendajata ei õnnestu ka iseseisev õppimine. 
Oleme püüdnud nende päevi veidi sisukamaks muuta, 
käinud juttu ajamas, üllatanud jäätistega ja mõelnud 
välja joonistamisülesandeid. Tänu ühele Soome pere-
konna annetusele saavad lapsed järgmised pool aastat 
kord nädalas väljakul jalgpalli käia mängimas ja 
planeerime enne äraminekut veel külastust veeparki. 
Sellised väiksed asjad toovad lastele palju rõõmu! 
Eelkõige igatsevad nad aga muidugi lähedust ja tähele-
panu.

Eestpalve ja tänu 
✴ Oleme tänulikud võimaluse eest teenida Tai kirikus, kuid et saime peale aastast pausi pöörduda 

tagasi Myanmarisse ja kohtuda siinsete sõprade ja kolleegidega. 
✴ Palvetame väsimatult rahu eest Myanmaris ning inimestele lootust ja usku paremasse homsesse.  
✴ Palvetame kohalikele kogudustele ja otsustajatele tarkust juhtida oma kogudusi keerulisel ajal. 
✴ Palume kõik tuleviku plaanid Sinu kätte, hea Issand. Juhata ja anna tarkust otsusteks!
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