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Kolmen maan kansalainen Anni Rusi 

haluaa edistää tasa-arvoa ja avartaa 

ihmisten ajatuksia. Niinpä hän tekee 

musiikkia.

 ”Ei ole ketään samanlaista kuin 

sinä. Kaikki ovat ainutlaatuisia ta-

vallaan.”  – Siitä Anni Rusi, 15 v, ha-

luaa kertoa. Hän säveltää ja sanoittaa 

tunteitaan, elämäänsä ja ajatuksiaan 

ajankohtaisista ilmiöistä ja näin syn-

tyy musiikkia, jolla on vahva sanoma.

 Musiikki on aina ollut tärkeä osa 

Annin arkea. Viulua hän on soittanut 

kymmenen vuotta, ja on sittemmin 

opetellut itse soittamaan myös kita-

raa, pianoa ja rumpuja.  Omia kappa-

leita Anni alkoi tekemään vasta muu-

tama vuosi sitten, mutta nykyään 

musiikin tekeminen on hänelle lähes 

elämäntapa.

 ”Musiikilla on ihan valtavan iso 

merkitys elämässäni. Esimerkiksi tun-

teiden ilmaiseminen eri tilanteissa 

saattaa olla helpompaa sen kautta”, 

Anni sanoo.

 Anni asuu Keravalla, mutta on syn-

tynyt Thaimaassa ja adoptoitu Suo-

meen. Tämä on viime aikoina pohdi-

tuttanut paljon ja tuonut inspiraatiota 

biiseihin. Yksi mieleenpainuvimmista 

ja innostavimmista esiintymiskoke-

muksistakin on tapahtunut Thaimaas-

sa, jonne Anni matkusti tutustumaan 

juuriinsa. Siellä hän esitti itse kirjoitta-

mansa kappaleen yli 400 hengelle.

 ”Olin säveltänyt sinne biisin, joka 

kertoi ihmisyydestä ja tasa-arvoi-

suudesta. Halusin sanoa, että kaikki 

ollaan samanlaisia, ihmisiä, vaikka 

kaikki toisaalta ihmisinä ihan erilai-

sia”, Anni kertoo.

 Esiintyminen Thaimaassa oli An-

nille tärkeä hetki ja myös käännekohta 

musiikin tekemisessä. Hän haluaakin 

koskettaa ihmisiä ja avartaa heidän 

ajatuksiaan muun muassa erilaisuu-

den suhteen.  

 ”Musiikin tekemisessä ja esiinty-

misessä minua kiehtoo juuri se, kuin-

ka voin vaikuttaa moneen ihmiseen 

joskus jopa aika voimakkaasti.”

 Tasa-arvon lisäksi biisien aiheet 

kumpuavat rakkaudesta, sen kai-

puusta ja onnellisuudesta. Sanotta-

vaa hänellä on – omia biisejä löytyy 

jo useampia kansiollisia, eikä hän itse-

kään ole niiden lukumäärästä varma. 

Uuden oppiminen ja kehittyminen 

kannustavat jatkamaan. Avoimuutta 

ja rohkeutta heittäytyä uusiin juttuihin 

Anni suosittelee muillekkin musiikin 

tekemisestä haaveileville: ”Pitää vain 

olla pitkäjänteinen.”

 Anni sanoo olevansa kolmen maan 

kansalainen. Mitä hän sillä tarkoittaa?

 ”Kolmas kotimaani on Taivas. On 

hyvä olla ja voida turvautua Juma-

laan, kun tuntuu, että elämässä on 

epätoivoa. Voi laittaa kädet ristiin ja 

rukoilla.”

Anni keikalla Herättäjäjuhlien Blues & Gospel Rhythm Revue -konsertissa Nilsiän Urheilutalolla 8.7. klo 17 ja 20. 

Alle 20-vuotiailla konserttiin vapaa pääsy ennakkolipulla (saatavana juhlilta nuorisotyön kojulta)

Don’t care if someone 
doesn’t see you 
just the way you are. /  
They don’t know 
you’ll shine one day 
in their eyes. / 
And you don’t have 
to stand there alone.”

”
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Tasa-arvo on syy 
tehdä musiikkia
Teksti: Hilla Sarlin Kuva: Anni Rusin arkisto


