
SALAM LIJŽE! (MARIKSI) TERE!  HEI! RAKAS VELJENI JA SISKONI JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!  

Saammeko tuttavaksi? Olen Anna Mišina, Venäjältä kotoisin oleva itämarilainen Uralilta. Olen 

syntynyt 11.01.1987 Itä-Venäjällä Magadanin aluella, Kamtšatka saaren lähellä.  Isäni ja äitini ovat marilaisia ja 

80-luvulla lähtivät työhön ”pohjaanmaalle” – niin sanotaan Venäjällä –, ja siksi vanhimman siskoni Tatjanan 

kanssa olemme syntyneet Magadanin aluella jakutien pystykotien keskellä. Kun Neuvostoliito hajosi, 

vanhempani muuttivat takaisin omalle kotiseudulleen Permin alueelle Uralille.  

Lapsuudessa olin kovin sairas ja sen takia äitini antoi kastaa minut Ortodoksi kirkossa Magadani 

kaupungissa. Samana päivänä kastettiin minun 3 vuotta vanhempi siskoni Tatjana ja äitini Rimma. Silloin 

Jumala otti minut omakseen. Hengellista kasvatusta ei ollut ja tullessamme kotikylään mahdollisuutta käydä 

kirkossa ei ollut (kyläkeskus, jossa kirkko oli, oli 35 km:n etäisyydellä). Äidillä oli Johanneksen evankeliumi, 

mutta sitä ei luettu. Kun olin 13-vuotias tyttö, äiti teki itsemurhan ja muutin isän ja mummon luokse (isä ja äiti 

erosivät kun olin 7-vuotias).  

Mummo oli kyllä viisas nainen, mutta hän oli käynyt ainoastaan kolme luokkaa peruskoulua ja 

sitten alkoikin toinen maailmansota. Hänen isänsä meni sotaan ja 10-vuotiaan tyttären huoleksi jäi koko 

talonpito ja lisääksi piti paimentaa kolhosin karjaa, jotta ansaita itselleen ja lehmälle  ruoka. Kahdessa 

vuodessa kuulin runsaasti tarinoita mummon lapsuudesta, nuoruudesta ja elämästä Magadanin aluella ja 

kotikylässä.  Isälläni on ollut alkoholiongelma tänään päivän asti. Hän sanoi minulle joskus: minulla on oma 

Jumala, rukoilen, että hän löytäisi elävän Jumalan, Jeesuksen Kristuksen. Ystävät, rukoilkaamme sen puolesta. 

Opiskeluaika 

Kun valmistuin peruskoulusta, lähdin 1500 km:n etäisyydelle Marimaa pääkaupunkiin Joshkar-Olaan 

opiskelemaan kansanmusiikkia. Vuonna 2003 tapasin Joshkar-Olassa Vasli-enoni, joka työskenteli luterilaisissa 

seurakunnan sihteerinä.  Luulin, että hän on Virossa jatko-opinnoissa. Silloin ei vielä ollut vapaassa käytössä  

kännykkää, jonka avulla viestit olisivat voineet tulla nopeasti tietoon. Eno oli tullut opettamaan viron kieltä Mari 

tasavallan yliopistoon ja oli aikaisemmin Virossa opiskellessaan tutustunut Anu ja Juha Väliahon kanssa.  

Enon ja Anun kanssa tapasin Joshkar-Olassa udmurttien kansanmusiikkikonsertissa musiikkiammattikoulussa, 

jossa itse opiskelin. Vasli-eno ja Anu kutsuivat minut  marinkieliseen jumalapalvelukseen. Sieltä alkoi matkani 

Jumalan kanssa. Jeesusta löysin samana vuoden elokuussa ollessani Inkeri kirkon rippikoululeirillä Kelton 
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opetuskeskuksessa. Sen jälkeen olin mukana nuoriso- ja lapsityössä Pyhä Ristin kirkossa seurakunnassamme 

Joškar- Olassa. Ensin opiskelin Joshkar-Olan seurakunnan seurakuntakoulussa ja myöhemmin menin 

opiskelemaan Inkerin kirkon Teologiseen instituuttiin Kelton koulutuskeskuksessa nuoriso- ja lastentyön 

kurssille, teologian peruskurssille ja kanttorien kurssille. Keltto minulle sai kolmanneksi kotiksi. 

Sen jälkeen kun valmistuin Tsheboksarin yliopistosta (Tshuvassian tasavalta) musiikinopettajaksi vuonna 2010, 

Juha kutsui Birskin luterilaisen seurakuntaan Uralilla (Baškortostani tasavalta Venäjällä) musiikkiprojektiin. 

Tehtävani oli järjestää hengellisen musiikin konsertteja itämarien kylissä, lasten musiikkileirejä, järjestää 

seurakunnan lauluryhmää Sorta tul (Kynttilän liekki), olla kanttorina jumalanpalveluksissa ja kulkea Juhan ja 

Anun mukana pitämässä kylissä jumalanpalveluksia ja rammattutunteja.  

Tarttoon 

Vuonna 2012 Vasli-eno kutsui minut opiskelemaan tohtorinopintoihin kansatieteen osastolle Tarton 

yliopistossa, hän jo monta kerta pyytänyt minua tulla Viroon ja jopa itse löisi minulle väitöskirjan ohjajaan 

kansatieteen professorin Art Leeten.  Lähettin hakemuksen, kesällä tulin Kristus-päivään Tallinnaan ja saman 

tien kävin haastatelussa yliopistossa. Nyt sieltä mennyt 6,5 vuotta, oppinnot suoritettu, mutta väitoskirja ei 

vieläkään ole valmis. Väitoskirjani aihe on ”Kristinusko leviäminen itä-marien keskuudessa”. 

Keila Miikaeli seurakunnan työhön  

Saue 

Vuosi sitten Juha  kutsui minut työhön Keilan seurakunnan Sauen kaupungin työhön, jossa he Anun kanssa nyt  

jo 7 vuotta ovat olleet tekemässä lähetystyötä. Saue kaupunki kuuluu historiallisesti Keila seurakunnan aluelle, 

mutta siellä ei koskaan ole ollut luterilaista seurakuntatyötä tai kirkkoa, jossa voi pitää tilaisuksia paikalliselle 

ihmisille. Vaikka  iso alttarikuva Keilan kirkossa on lahja Sauen kartanonherra Bernhard von Scharenbergiltä 

vuonna 1632. Saue on nuori 25 vuotias kaupunki, jossa on lähes 6000 asukasta. Lähes 7 vuotta Anu ja Juha 

tekevät siellä työtä. Minun tehtävani on lasten- ja nuortentyö, musiikkityö Keilassa ja Sauella, sihteerintyö 

Sauella. Se ei ole helppoa sen takia, että ihmisillä ei ole ollut tapana mennä kirkkoon ja tuoda lapsiakin. 

Erityisesti Sauella on vaikea saada lapsia ja siksi pyritään saamaan lapsia mukaan kokki- ja musiikkikerhon 

kautta. Lapset, jotka osallistui kerhon toimintaan, oli mukana palvelemassa perhejumalapalveluksissa. 
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Lauluryhmä 

Aloitimme Juha Väiahon kanssa kesällä 

2016 seurakunnan lauluryhmän 

harjoitukset. Ensimmäisenä esiinnyimme 

Sauen Vapaaseurakunnan kanssa 

yhteisessä joulujuhlassa, jossa 

lauloimme kolmiäänisesti. Keväällä 2017 

lauloimme jumalanpalveluksessa ja 

syksyllä samana vuonna esiinnyimme 

suuremman yleisön edessä Tallinnan 

Jaanin kirkossa heimopäivän 

jumalanpalveluksessa. Samana syksynä 

saimme paikallisen lehden ilmoituksen 

kautta uuden mieslaulajan, Kalevin. 

Kuva2: kevät, 2018 lauluryhmä 

laulamassa jumalanpalveluksissa Sauella 

 

Keilan Miikaelin seurakunnan pyhäkoulu 

Oppivuonna 2016-17 olin alakouluikäisten lasten 

pyhäkoulunopettajana ja musiikin opettajana 

Keilan seurakuntatalolla. 2017-18 lapset 

jakaantuivat kolmeen ikäryhmään: 12-15 lasta 

pienten ryhmässä, 3-4 keskimmäisessä ja 5-6 

murrosikäisten ryhmässä. Jouluna esiinnyimme 

lasten yhteisen lauluryhmän kanssa. 

Alkaneena vuonna on kaksi pyhäkouluryhmää: 4-

9v, 10-14v, mutta ne kokontuvat eri aikoina. 

Kuva3: uusi pyhäkoulunopettaja Sirli Kaera 

valmistamassa lasten kanssa paperista 

joulunseimin, 9.joulukuuta 2018, Keila 
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Joka toinen vuosi Länsi-Harjun 

rovastikunnan seurakunnat 

järjestävät yhteisen lastenleirin. 

Vuonna 2017 leirille osallistui 40 

lasta viidesta seurakunnasta, 

samoin 17  pyhäkoulujen 

opettajaa, pappeja ja 

vapaehtoisia. Vierana olit 

lähetystyöntekijä-laulaja Kirsti 

Malmi, joka puhui 

raamatunkäänöstyöstä  ja näyti 

kuvia Uudesta Guineasta, ja 

Viron kirkon arkipiispa Urmas 

Viilma puhui lapsille työstä, näyti 

mitran ja sauan ja vastasi lasten 

kysymyksiin.  

 Kuva4: 20.06.2017, ph.Raul 

Raudsepp, Talun leirikeskuksessa Länsi-Harjun rovastikunnan lastenleiri ”Paavalin jalanjälissä” (rovasti Jüri 

Vallsalu vasemmalla ensimäinen, kolmas oikealta vierana arkipiispa Urmas Viilma Birgitta-Simi tytrensä 

kanssa). 

Tämän vuoden heinäkuussa on tulossa taas lastenleiri Talun leirikeskuksen tiloissa. Pyydämme teidän 

esirukouksianne, että rovastikunnan 11 seurakunnan lapset, heidän vanhempansa ja pyhäkoulujen opettajat 

innostuisivat osallistumaan leirille. 
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Nuorten illat ja rippikoulutyö 

Tammikuusta 2017 aloitettiin ensimäistä kertaa entisen 

kirkkoherran Mareki Rootsi aikana rippikouluopetus erikseen 

nuorille. Kolmatta vuotta seurakunnassa on nuorisotyö,  

vetäjänä Kadre Arikainen. Olen avustamassa musiikin 

osalta. Suomen Lähetysseuran lähetystyöntekijä Tero 

Ruotsala järjesti meille ”musiikkiyhtyeen” lähetyspäiville 

Keilassa syksyllä v.2017. Meidän listalla ainakin neljä laulua. 

Tytöt eivät ole koskaan opiskellut musiikia, mutta soitavat jo 

bassokitaraa ja rumpua. 

Kuva5: Nuoret ja Tero Ruotsala Keilassa 

 

 

 

 

 

 

Heimotyö ja Inkerin kirkko 

 

Anu Väliahon kanssa olen osallistunut Viron Pipliaseuran (Eesti Piibli Selts) Heimokansatyön  lehden 

toimittamiseen. Järjestämme suomalais-ugrilaisia tilaisuksia ja tapaamisia.  Aikakauslehden tekeminen on Viron 

Pipliaseuran, Viron lähetyskeskuksen ja Viron Evankelisen Alianssin vuonna 2006 alkanut yhteisprojekti, jonka 

päämääränä on aktivoida Viron kristittyjä ottamaan vastuuta ja tukemaan veljiä ja siskoja suomalais-ugrilaisten 

kansojen parista Raamattukäännös- ja seurakuntatyössä.   http://hoimurahvad.misjon.ee/toetus 

 

Vuoden 2017 kesäkuun lopussa kutsuttiin minua ensimmäistä kertaa Inkerin kirkon lastenleirille Kelttossa. 

Tämä vuona jaettiin lapset kahteen leiriin sen takia, että viime vuona oli samanaikaisesti lastenleirillä i 170 

lasta. Samoin olin isoisena ja opettajana Kelton rippikoululeirillä-2017, kesäkuussa v.2018 lastenleirissa 

osallistui 50 lasta ja 14 vetaija, vuosien varrella lasten määrä leireillä on vähentynyt. Hiljattain Inkeri kirkon 

lasten ja nuorten toimikunta pyysi seurakunnilta esirukousta, että Jumala antaisi herätystä ja intoa 

seurakuntien lapsien ja nuorten keskuuteen. Pyydän teitä, rakkaat ystävät, rukoilemaan lasten ja nuorten 

puolesta Inkerin kirkossa ja myös Keilan seurakunnassa. 

http://hoimurahvad.misjon.ee/toetus
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Kuva6: Ryhmäni Kelton lastenleirissa, 

kesäkuu 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkerin kirkon Uralin rovastikunta  

Olen yrittänyt olla mukana lasten ja nuorten työn avustamisessa Keltossa ja Uralin rovastikunnan 

seurakunnissa, joissa olen hengellisesti kasvannut. Joshkar-Olan ja Šuarsolan seurakunnat Marimaalla, Gurez-

Pudgan seurakunta Udmurtiassa, Tšeboksarin seurakunta Tšuvassiassa, Kazanin seurakunta Tatarinmaalla, 

Birskin seurakunta Baškiriassa. Kesäkuun alussa, jos Jumala suo, virolaisten uskovien kanssa lähdemme 

autamaan pitämään lasten taide ja musiikkileiriä kyläseurakunnassa Udmurtiassa. Olkaa rukouksin mukana 

meidän puolestamme. 

Kuvat 7-9: 

2.2.2019, Joškar-Ola, Marimaa, Uurali rovastikunnan 

nuorten seminarin nuoret 
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Lähetyskuoro (Misjonikoor) 

Seitsämättä  vuotta laulan Viron kirkon Lähetyskuorossa. 

Olemme Anu Väliahon kanssa samassa laulukuorossa. 

Kaksi vuotta sitten kevällä julkaisui uusi levy ”Sielun kulta” 

(”Hingekuld”). Lähetyskuoron uuden levyn sanoma on se, 

että jokaisessa ihmisessä on piilossa hyvin arvokas itu tai 

murunen/palanen kultaa. Pyhän Hengen kosketus tekee 

meidän sielumme eläväksi. Muutumme uudeksi. Vuoden 

aikana oli paljon konserteja, melkein joka kuukausi, lukuun 

ottamatta kesää. Mieleeni jäi konsertti 29. huuhtikuuta 

2017 Järva-Madisen kirkossa, jossa sisälämpötila oli +7, 

aika virkistävä olo! Solisti oli melkein sininen ja hytisi 

viluissaan kuin siili. Mutta meillä oli hyvä laulaa, kylmässä ääni 

kuulostaa kauniimmalta. 😊 Viimeisin laulaminen oli Käsmun 

kirkossa joulukuun ensimmäisenä päivänä, mutta siihen 

minä en päässyt sairauden takia, kaksi päivää ennen alkoi 

kova ihottuma.Seurava konsertti Läänne-Niigulan kirkossa 

itsenäisuuspäivänä 24.02.2019 klo.11.00. Jos olet 

piipahtamassa Virossa, odotamme sinuakin. 

http://misjonikoor.eelk.ee/ 

Kuva10: Kuorolaiset Järva- Madise kirkossa. 

 

 

 

 

http://misjonikoor.eelk.ee/
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Vankila ja narkomaani työssä 

Sivulla olen autamassa tulkinta tyo ssa  suomalaisille sisarelle ja veljille Pisara Ry Espoon-Kouvolan ryhma n 

ja rjesto sta . Ryhma  toimii Pisaran sa a nto jen mukaisesti humanitaarisen avun vieja na  kristillisella  

pohjalla.  Kohdemaina ovat Viro ja Vena ja . 

Tyo  jakautuu kolmeen osa-alueeseen: vankilatyo ho n, kristilliseen narkomaanityo ho n ja tyo ho n muissa laitoksissa.  

Tuula Tapanainen: Pida mme vankien kanssa hengellisen tilaisuuden, jossa tutkimme Raamattua ja jaamme 

kokemuksiamme 

Jumalan tyo sta  ela ma ssa mme.  Pyrimme ja rjesta ma a n musiikkia jokaiselle ka ynnille.  Vastaamme esille nousseisiin 

kysymyksiin ja rukoilemme tarvittaessa myo s yksityisten vankien puolesta.  Tarton vankilassa tilaisuutemme on 

osa jumalanpalvelusta, joka voi pa a ttya  yhteisen ehtoollisen viettoon vankien kanssa. 

Vankilatyo ta  tehda a n kaikissa Viron vankiloissa.  Ka yta nno ssa  on keskitytty Tallinnan ja Tarton vankiloihin. 

Vankeusaika muodostuu usein henkisesti raskaaksi, kun pohja normaalilta ela ma lta  on pudonnut pois; miten 

jatkaa vapautumisen ja lkeen, miten ela ma  voi muuttua.  Na ihin vankien kysymyksiin pyrimme vastaamaan 

hengelliselta  pohjalta ja tukemaan heida n jaksamistaan.  Ka yta nno ssa  tuemme myo s Tarton vapautuvien vankien 

kotia. 

  

Samoin veljen Olavi Hartikaisen Kansan Rammattu Seurasta on monta  kerta olen tulkanut Tallinna vankilassa. 

 

Uusi Saue seurakunta ja projektejä 

Helmikuussa Saue  seurakunnan neuvosto ehdii virallisesti 

rekiströytymään seurakunnamme. Saime 1.02.2019  alkaen 

uudet toimistotilaat (24m2) paikallisen kartanon omistajalta. 

Etempäinkin meidän kirkkoheramme Keilan seurakunnan 

saksalaspastori Matthias Burghardt. Juha Väliaho Sauen 

seurakunnan työn vastava pastorina. Uusi toimisto sijaitsee 

hyvässä paikassa, naapurina  päiväkoti ja kaksi iso perhetta 

vuokravat asunnot samassa 2.kerroksessa.  

 Kuva11: Seurakuntalaiset Sauelta neuvottelemassa arkipiispan 

kanssa Keilan kirkossa, syyskuu, 2018 

Jippii  

Jipppi lastelauluen marikieleen käänosprojekti pysähtynyt vuosien aikaksi. Tätä työtä aloiti meidän marilainen 

kantorimme Inga Pogonina varman v.2010 marilaisen helsingilasen Tamara Närhin kanssa Marimaalla 

ollessaan. Harri Pottonen marikielisen projektin ideoloogi ja aktivisti. Tapasimme talven alussa Tallinnan 

rautatien asemalla ensimäistä kertta live na. Hän antoi minulle Jippii ja Juhhei  kuorojen levyä, että saisin 

jätkätä aikonan aloitettu työtä. Pyydan rukoilla, että löytäis aikaa ja voima ja sitten marilaisen kuoron, jota vois 

laulaa niitä lauluja levylle. 
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Võru Katariina seurakunnan (Etelä Virossa) lastetyötä tukeaminen.  

Viime kesällä ensimäista kertta pitkästä aikaa 

pidetiin lastenleirin Võru kaupungissa 

seurakunnan talossa seurakuntalaisten, Viro 

kirkon Lähetyskeskuksen ja ELYn tukeamalla. 

Olemme teile kiitollisia!Toinen vuosi pieni 

lastenrühmä saanut osallistua laulamalla 

hengelisiä lauluja Viron Suurimassa Lasten 

Festivaalissa. Ennen siitä olemme järjestaneet 

musiikkileirin, jossa harjotettiin lauluja. Lapset 

innoilla on kuuntellut SLEYn lähettin Kirsi 

Vimparin rammattutunteissa Rammattu 

kertomuksia ensimmäistä kertta elämästänne. 

Kuva12: heinäkuu2018, Võru, Lastenleiri 

seurakuntatalolla 

 

Olemme iloisia, että lastentyö seurakunnassa 

aktivisoidu ja syksyllä alkoivat pitämään 12v. 

Tauon jälkeen pyhäkoulua 2kerta 

kuukaudessa. Kesällä taas tulossa 

lastenfestivali Võrussa (26.-28.07.2019) Tule 

mukaan!   

Kuva13:  15.12.2018, pyhäkoulun lapset 

joulujuhla jälkeen, Võru 

 

.  

 

 

 

Ystävällisin terveisin ja siunauksen toivotuksin, 

 Anna Mishina,                         Saue,19.02.2019 


